ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми г-н кмете – два въпроса. Първият е от, става въпрос за
живущите на ул. „Сандрово“, това е улицата в старите лозя. Хората питат
защо плащат такса смет и данък сгради първа категория, зона първа
категория, а нямат осветление. Направили са подписка, която или е
входирана или ще бъде входирана. Все пак задавам го този въпрос, когато
ми отговорите да им отговоря и аз на тях, защо се е получило това
недоразумение. На много места има, там специално това е проблемно.
Липса на осветление, а пък плащат за първа категория, където би трябвало
това нещо да е уредено.
Втори въпрос, става въпрос за кв. „Виница“ – на доста места в града
бяха изградени спирки, даже по две, нали в момента когато се изграждат и
тези апарати за билети, когато тръгнете от първата спирка посока
„Виница“, гр. Варна – първата спирка, това е обръщача пред дом „Майка и
дете“, става въпрос за петата и шестата спирка – на времето се казваха „Др Николаев“ и „Захари Дончев“ тези спирки. Там няма нито една козирка.
Това нещо, този проблем стои от четири – пет години, той е поставен, даже
на едното място се казва, че даже нямало место – а между другото там са
проведени срещи със собственика на имота, който е в съседство там на
спирката, той е дал нотариално заверено съгласие да бъде изградена там
козирка или навес, защото сутрин там се събират доста хора и в момента е
много неприятно те да стоят от години на това място, при положение че
навсякъде другаде се изграждат по две и по три навеса. Даже има някъде в
самия квартал, там където не чакат хора, там където слизат примерно на
предпоследната спирка има изградена спирка, а пък там където чакат
сутрин деца и други граждани на квартала автобуса да отидат на работа,
няма никакъв навес, няма и пейка. Благодаря ви. Това са двата въпроса.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Липчев.
Заповядайте, г-н Вичев.

Други

въпроси,

уважаеми

колеги?

Януарий ВИЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних. Моят въпрос е
свързан с едно застрояване, което се извършва в момента между ул.
„Железкова“ и ул. „Петра“, УПИ № 4109238, кв. 798. Въпросът ми е как от
държавна, публична – държавна собственост е станало общинска и после
частна? Това ми е първия въпрос.
Втория е кой е сменил предназначението на този парцел и от
подземни гаражи за живущите, както е било предназначението му, се е
сменило в жилищна сграда?
И на следващо място – какво е получила общината, като обезщетени,
ако има някаква процедура по отношение на придобиването на този имот
от общинска в частна. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Вичев. Г-н Боев, заповядайте.
Христо БОЕВ
Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете. Моето питане е към Вас.
Става въпрос за шумно заведение намиращо се на територията на центъра
на гр. Варна и питането е от живущите на ул. „Заменхоф“ и „Цар Симеон“.
Касае се за заведението „Планет клуб“. По сведение на гражданите, които
живеят в непосредствена близост има входирани над пет жалби в Община
Варна, отнесени са до ресорната дирекция, има и отговор на един от
Вашите заместници. Заведението излъчва шум в пъти над допустимия и
това е констатирано от длъжностни лица от РЗИ – Варна. Въпреки това то
продължава да работи в режим практически денонощно. Искам да попитам
какво е направено до сега по тези жалби, какъв е режима на заведението и
правени ли са проверки изобщо от служители на Община Варна във
въпросното заведение. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-жо Георгиева, заповядайте.
Милена ГЕОРГИЕВА
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, кметове,
дами и господа. Имам питане към г-н Портних – сред приоритетните
обекти в инвестиционната програма на Община Варна за 2016 г. е проекта
реконструкция на ул. „Мара Тасева“ и основен ремонт на бул. „Първи
май“, в 27 м.р. на район „Аспарухово“. Проектирането е завършено и е на

стойност 180 хил. лв. Строителните дейности се предвижда да са на
стойност около 8 млн. лв. по данни на администрацията. Една от
дейностите по проекта е разширяването на ул. „Мара Тасева“ с още две
платна. Разширението на улицата обаче засяга два поземлена имота с
идентификатор 10135.5502.102 и 103, с обща площ около 7 хил. кв. м.
Имотите са частна – държавна собственост и са част от Рибно пристанище
– Варна. С решение на Министерски съвет от 2011 г. собствеността на
Рибно пристанище – Варна е прехвърлена на „Рибни ресурси“ ЕООД –
Созопол, което е 100 % дружество с държавно участие към
Министерството на земеделието и храните. На заседание на ЕСУТ при
Община Варна от 29, 30.07.2014 г. в т. 38 е разгледано заявление от „Рибни
ресурси“ ЕООД за допускане на ПУП – ПРЗ в цитираните имоти.
Експертния съвет дава отрицателно становище във връзка с проектното
задание за възлагане на проектиране на улична регулация на ул. „Мара
Тасева“. След получения отказ дружеството прави постъпка за продажба
на имота и с решение № 954/07.12.2015 г. на Министерски съвет, дава се
съгласие „Рибни ресурси“ ЕООД – Созопол да извърши продажба на
поземлените имоти чрез търг при начална цена не по-ниска от пазарната
стойност на имота. Във връзка с до тук изложените факти имам следните
питания към Вас: необходимо ли е Община Варна да влага допълнителни
средства, това са средства на всички варненци, за придобиване на
собственост върху имотите, след като може да бъде инициирана процедура
по тяхното безвъзмездно прехвърляне от Областния управител; има ли
запозната такава процедура; включени ли са двата имота в Годишната
програма на Община Варна за управление, разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 г.? Благодаря за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други питания, колеги? Г-н Гуцанов, заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги,
общински съветници. Първо аз благодаря на г-н кмета и заместниците, че
са тук в залата, нещо което показва едно много добро отношение между
администрация и Общински съвет и дано така да продължат нещата и за
напред в точката „Питания и отговори на питания“, защото това е точката
на взаимен контрол и отношение.
Моят въпрос е относно велоалеите. Ясно е, че те са част от
Интегрирания градски транспорт и трябва да бъдат изпълнени, за да няма
определени санкции свързани с тази основна програма за Община Варна.
Аз моля на следващото заседание да бъде поканен проектанта и
изпълнителя на велоалеите, за да разяснят това ли са били найподходящите маршрути, размери на велоалеите, за да се затвори тази

страница, която в момента става обсъждане на национално ниво, което не
мисля, че е най-доброто за град Варна. Може би това са били единствените
възможности, но нека на всички нас и на варненци да им стане ясно защо
по този начин се е подходило. В крайна сметка най-важното е да бъдат
усвоени до край парите и да няма санкции, но нека всичко да е пределно
ясно, защото това което излиза в момента в публичното пространство не е
най-доброто за града ни. Нека ние да не носим тази отговорност, ако е
нямало други възможности, ако пък някой е направил нарушенията - то
нека той да си получи това, за което е действал неправилно, неправомерно
или е прекрачил границите на неговите възможност.
На следващо място относно велоалеите - необходимост по договора
ли е било да се рекламират велоалеите, защото те бяха дълго време
рекламирани и на каква стойност бяха рекламите, ако има такава точка в
изискванията на подписания договор с Интегриран градски транспорт нека
бъде посочено, че е имало такава точка и е трябвало да има реклама
относно велоалеите. И моля да стане ясно при кого са били дадени тези
реклами, ако е било нужно това да се прави. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други колеги? Не виждам. Г-н Марков, Вие за въпрос
или изказване искате да направите?
Росен МАРКОВ
За едно приветствие …
Тодор БАЛАБАНОВ
Приветствие? Заповядайте.
Росен МАРКОВ
Здравейте на всички общинари. Тази година Снежанка ме вкара в
големи разходи и за подаръци за вас не остана. Разбрахме се вие да
правите, като общинари да правите подаръците на Варна и да се радваме
на тях. Пожелавам ви на всички весели празници и, няма да съм аз ако
няма да завърша - обичайте Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Марков и на Вас весели празници. Жив и здрав.
Господин кмете, имате думата.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани, Накратко ще отговоря на тези въпроси,
които са от по-общ характер. Действително знаете, че в момента върви

подмяна на над 2 700 осветителни тела в града по основните пътни
артерии, т.е. 2 700 от съществуващите тела ще могат да бъдат използвани
за изграждане на осветление, там където такова към момента няма. Именно
поради тази причина в бюджета сме заложили средства за изграждане на
ново такова осветление.
По отношение на имотите на „Рибни ресурси“ – водим разговор с
министерството, надявам се да имаме положителен край от тези разговори.
На всички останали въпроси, защото бяха доста конкретни,
естествено след обследване ще получите отговори. Пожелавам ви
конструктивна работа. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н кмета.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ
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СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Варна за 2014 г.
(2) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2015 г.
(3) – приемане на План - сметка за дейност „Чистота” за 2016 г.
(4) – изменение на Приложение № 24 „Международни и местни
културни прояви“ по бюджета на Община Варна за 2015 г.
(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на
Община Варна на допустимите разходи по проект „BS TOURISM NET“ –
„Създаване на черноморска мрежа за устойчиво развитие на туризма
в България, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия“.
(6) – даване на съгласие за упълномощаване на кмета на Община
Варна да издаде в полза на МРРБ запис на заповед за изпълнение на проект
„Възстановяване на водопроводимостта на охранителни канали на
територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“, схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската
комисия средства от фонд „Солидарност“ за щетите от бедствията от
19.06.2014 г.
(7) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно
финансиране от бюджета на Община Варна за 2015 г., за реализиране на
допустимите разходи по проект „Младежки столици в действие“ по
програма „Младежта в действие“ от 2014 г., поддейност 4.6 – партньорства
на Европейската комисия чрез Изпълнителна агенция за образование,
аудиовизия и култура /EACEA/.
(8) – даване на съгласие на финансиране от бюджета на Община
Варна на недопустими разходи по проект „Реконструкция и
модернизация на ПСОВ - Варна – втори етап и изграждане на
канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, гр. Варна“
по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“
(9) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства като
трансфер за допълнителни проектантски дейности по проект

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД.
(10) – даване на съгласие за формиране на паралелки под
норматива за минимален брой ученици.
(11) – даване на съгласие за реализация на организирано хранене
на децата с глутенова непоносимост в общинските детски градини на
територията на Община Варна.
(12) – даване на съгласие за провеждане на Регата СКФ Блек Сий
Тол Шипс и одобряване на текст на договор със Сейл Трейнинг
Интернешънъл Груп Лимитид.
(13) – одобряване на дофинансиране за 2015 г. на дейност 337
„Извънучилищни дейности“ в „Общински детски комплекс – Варна“.
(14) – увеличаване на числеността и одобряване на трансформации
на длъжности на ОП „Транспорт и автоматизирана система за
регулиране на уличното движение“.
(15) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в
страната на Председателя на Общински съвет – Варна.
(16) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в
страната на кмета на Община Варна.
(17) – опрощаване на държавни вземания.
(18) – даване на съгласие за прехвърляне на неусвоените финансови
средства за СМР за бункер за линеен ускорител и отделение по
лъчелечение „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД в
бюджета на Община Варна за 2016 г.
(19) – даване на съгласие за предоставяне на целева субсидия на
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД за финансиране на проектиране,
авторски и строителен надзор за допълнителни строително-монтажни
работи за обект „Реконструкция на зала „Конгресна“.
(20) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
месечен наем за жилище на доц. Милка Христова Георгиева – ръководител
на Лабораторията по Молекулярна патология на УМБАЛ „Света
Марина“ – Варна.
(21) – отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности
и изследвания по асистирана репродукция.
(22) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на
Даниела Драгомирова Цветкова.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“

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

37-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 от Закона

за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15015658ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на Община
Варна към 31.12.2014 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:
Уточнен план
31.12.2014 г.
I.

241 285 857

220 272 324

107 524 866

102 906 761

1.1
1.2
1.3
1.4

Приходи
за
делегирани
държавни
дейности:
Неданъчни приходи
Взаимоотношения с ЦБ за държавни дейности
Трансфери
Операции с финансови активи и пасиви

872 586
95 127 870
1 306 674
10 217 736

873 996
95 095 267
1 306 674
5 630 824

2.

Местни приходи:

133 760 991

117 365 563

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Имуществени и други данъци
Неданъчни приходи
Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности
Трансфери
Временни безлихвени заеми
Операции с финансови активи и пасиви

1.

ПРИХОДИ

- ВСИЧКО /Пр. № 1/, в
т.ч.:

/в лв./
Отчет
31.12.2014 г.

70
50
18
-3
-6
3

045
801
361
069
333
955

641
254
088
642
015
665

Уточнен план
31.12.2014 г.
II. Р А З Х О Д И - ВСИЧКО/Пр. № 2, Пр. № 3/,
в т.ч. по функции:
Общи държавни служби

70
50
18
-3
-6
-12

045
801
290
069
333
368

641
254
257
642
015
932

/в лв./
Отчет
31.12.2014 г.

241 285 857

220 272 324

14 838 884

14 803 605

7 655 259

7 108 542

Образование

97 092 317

92 995 289

Здравеопазване

13 412 016

12 588 442

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

13 682 351

13 221 659

Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда

52 874 992

47 640 232

Отбрана и сигурност

Почивно дело, култура и религиозни дейности

22 338 575

13 622 852

Икономически дейности и услуги

17 832 801

16 733 041

1 558 662

1 558 662

Разходи некласифицирани в други функции
ВСИЧКО РАЗХОДИ:

241 285 857

220 272 324

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

38-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15015658ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходите по капиталовата програма към
31.12.2014 г.: уточнен годишен план – 37 500 656 лв., отчет – 27 509 651 лв.
(Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. № 6а, Пр. № 12, Пр. №
16) и уточнен годишен план и отчет на капиталовите разходи за
съфинансиране на оперативни програми и проекти (Пр. № 4a).
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

39-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15015658ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема преходен
остатък към 31.12.2014 г. в размер на 20 911 509 лв., /Пр. № 11/, в т.ч.
разпределен по функции:
/в лв./

1.

от Държавни дейности
ф-я
ф-я
ф-я
Ф-я

Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи

4 586 912
103
3 901
256
240

678
716
592
596

ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности

84 330

2.

от дофинансиране на държавни дейности
ф-я Образование
Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи
ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности

3.

от Местни дейности
ф-я Общи държавни служби
ф-я Отбрана и сигурност
ф-я Образование
ф-я Здравеопазване
Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи
ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда
ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности
ф-я Икономически дейности и услуги

16 118 373
35 279
443 039
106 632
566 982
137 850
5 234 172

Всичко преходен остатък /1+2+3/

20 911 509

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

206 224
88 680
82 241
35 303

8 494 688
1 099 731

40-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15015658ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2014 г. за целеви разходи, както следва:
1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решения на Общински съвет“ за:
1.1. Лечение на граждани и ин витро процедури по бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план –
166 302 лв. и отчет – 98 752 лв. /Пр. № 2/.
1.2. Отпускане на финансови средства за наеми на жилища на трима
високоспециализирани лекари, наети на работа в УМБАЛ „Света Марина“,
които не са жители на гр. Варна, по бюджета на дейност „Други дейности
по здравеопазването”: план – 13 650 лв. и отчет – 13 650 лв.
1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани по
бюджета на местна дейност „Други дейности по социалното осигуряване”:
уточнен годишен план – 91 200 лв. и отчет – 63 350 лв.
1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи по бюджета на
дейност „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен годишен

план – 13 500 лв. и отчет – 13 500 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална
програма“/.
1.5. Погребения на социално слаби и бездомни по бюджета на
дейност „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 7 680 лв. и
отчет – 7 680 лв. /Пр. № 2/.
1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен годишен
план – 8 142 524 лв. и отчет – 7 520 524 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/.
1.7. Разходи за подпомагане на пострадалите семейства от
наводнението в район „Аспарухово“ по бюджета на дейност 284
„Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии“, уточнен
годишен план – 111 300 лв., отчет - 111 300 лв. /Пр. № 2/.
2. Разходи за стипендии на сираци и полусираци до и над 18
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ „Анастасия д-р Железкова” по
бюджета на дейност „СУПЦ“ - уточнен годишен план – 19 635 лв., отчет –
19 635 лв./ /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална програма“/.
3. Разходи за дофинансиране на държавна дейност „Други дейности
по социалното осигуряване” за компенсации за безплатни и по намалени
цени пътувания по бюджета на дейност „Други дейности по социалното
осигуряване”: уточнен годишен план – 112 лв. и отчет - 112 лв. /Пр. № 2,
Пр. № 8 „Социална програма“/.
4. Разходи от средства, получени като финансова помощ /дарения/
за наводнението в район „Аспарухово“ по § 42-02 „Обезщетения и помощи
по социалното подпомагане“ по бюджета на дейност 284 „Ликвидиране на
последиците от стихийни бедствия и аварии“ – уточнен годишен план –
363 682 лв. и отчет 116 260 лв. /Пр. № 2/.
5. Разходи по план сметка „Чистота” за 2014 г., уточнен годишен
план към 31.12.2014 г. – 27 105 039 лв. и отчет – 25 348 650 лв., преходен
остатък към 31.12.2014 г. в размер на 1 464 505 лв. /Пр. № 7/.
6. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от
приходи по § 40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи“ /Пр. № 10/.
7. Целева капиталова субсидия: уточнен годишен план в размер на
11 210 100 лв., усвоена целева субсидия – 11 209 483 лв. и отчет –
2 914 626 лв., преходен остатък към 31.12.2014 г., в размер на 8 294 857 лв.
/Пр. № 4/.
8. Отчет на разходите, финансирани с приходи от туристическия
данък за 2014 г. – 3 479 791 лв. /Пр. № 15/.
9. Отчет на разходите, финансирани с приходи от приватизационни
сделки за 2014 г., уточнен годишен план – 187 639 лв. и отчет – 150 844
лв., преходен остатък към 31.12.2014 г. в размер на 36 795 лв. /Пр. № 13/.
10. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с
приходи от концесионни плащания в размер на 2 254 585 лв. и наеми на

морски плажове – 35 312 лв. по бюджета на общината за 2014 г. /Пр. №
16/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

41-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15015658ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходите за 2014 г. на: дейност „Общинска
администрация“ /Пр. № 2, Пр. № 5/, дейност „Други дейности по
икономика“ /Пр. № 2, Пр. № 6/ и общинските предприятия /Пр. № 6а/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

42-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15015658ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2014 г. на общинските програми: /Пр. №
8/:
1. Социална програма на Община Варна: уточнен годишен план – 2
789 094 лв., отчет – 2 761 244 лв., в т.ч. 595 372 лв. за капиталови разходи
по бюджета на местна дейност 589 „Други служби и дейности по
социалното осигуряване”.
2. Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и
педагогическите кадри в община Варна: уточнен годишен план – 51 317 лв.

и отчет – 51 317 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по
образованието“.
3. Общинска програма за образователна интеграция на децата и
учениците от различни етнически групи в неравностойно социално
положение: уточнен годишен план – 34 934 лв. и отчет – 34 934 лв. по
бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“.
4. Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите
заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби: уточнен
годишен план – 82 856 лв. и отчет – 82 856 лв. по бюджета на местна
дейност 389 „Други дейности по образованието“.
5. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и
рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло: уточнен годишен
план – 24 900 лв. и отчет – 24 900 лв. по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“.
6. Общинска програма „Добър естетически вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен
план – 45 000 лв. и отчет – 45 000 лв. по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“.
7. Общинска програма „Лечение с метадон на лица, зависими към
опиоиди“ – уточнен годишен план – 110 000 лв. и отчет – 110 000 лв. по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“.
8. Общинска програма „Профилактика на глаукомата“: уточнен
годишен план – 19 937 лв. и отчет – 19 937 лв. по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“.
9. Общинска програма „Детско зрение“: уточнен годишен план – 24
236 лв. и отчет – 24 236 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“.
10. Общинска програма „Здравно училище за онкологично болни и
техни близки“: уточнен годишен план – 800 лв. и отчет – 800 лв. по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“.
11. Общинска програма „Спорт”: уточнен годишен план – 951 016 лв.
и отчет – 951 016 лв. по бюджета на местна дейност 714 „Спортни бази за
спорт за всички“.
12. Общинска програма за международни и местни културни прояви:
уточнен годишен план – 2 587 227 лв. и отчет – 2 587 227 лв. по бюджета
на местна дейност „Други дейности по културата“.
13. Общинска програма „Младежки дейности”: уточнен годишен
план – 400 288 лв. и отчет – 400 288 лв. по бюджета на дейност 369 „Други
дейности за младежта“.
14. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план
– 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. по бюджета на местна дейност 862
„Туристически бази“.

15. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора“: уточнен годишен план – 252 135 лв. и отчет – 252 135
лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната
сигурност“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

43-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за

публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и чл. 9 от ЗОД и по предложение от кмета на Община Варна с изх.
№ РД15015658ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона
за общинския дълг към 31.12.2014 г. /Пр. № 14/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

44-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за

публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15015658ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2014 г. /Пр. № 17,
Пр. № 17a/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

45-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140 от Закона за

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15015658ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема отчета на
приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни
влогове /МКЖСВ/ за 2014 г. /Пр. № 18/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

46-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от

Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15029805ВН/04.12.2015 г., Общински съвет – Варна приема
актуализиран бюджет на Община Варна за 2015 г. в приходна част в
размер на 265 237 000 лв. и в разходна част 265 237 000 лв. /по
актуализирани приложения/, съгласно приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 5, въздържали се – 4, отсъстват – 6/

47-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7, във връзка с чл. 17, ал. 1,

т. 6 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД15030288ВН/10.12.2015 г., Общински съвет –
Варна приема План - сметка за дейност „Чистота” за 2016 г., съгласно
приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 4, въздържали се – 7, отсъстват – 4/

48-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение

от кмета на Община Варна с изх. № РД14026458ВН-001ВН/27.08.2015 г.,
Общинският съвет – Варна изменя свое решение № 1958-3(39)/04.02.2015
г., т. 2.10. „Международни и местни културни прояви“ и т. 3.15.13 по
програма „Международни и местни културни прояви“, Приложение № 24
от бюджета на Община Варна за 2015 г., като текста: „2 568 000 лв., в т.ч.:
1 025 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска
цел“ и 120 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по културата“ за общински фонд „Култура“ (Пр.
№ 24)
придобива следния вид: „2 568 000 лв., в т.ч.: 1 025 000 лв. по
параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ и 120 000 лв.
по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по културата“ за общински фонд „Култура“ и 25 000 лева по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности
по културата“ за изпълнение на културните дейности по Споразумение за
сътрудничество с Варненска и Великопреславска Св. Митрополия с
бенефициент Фондация „Човек на фокус“ (Пр. № 24) от бюджета на
Община Варна за 2015 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 3/

49-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по

предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД13014858ВН054ВН/01.12.2015 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране в
размер на 29 935 лв. /двадесет и девет хиляди деветстотин тридесет и пет
лева/ от бюджета на Община Варна за 2015 г. на допустимите разходи по
проект „BS TOURISM NET – Създаване на черноморска мрежа за
устойчиво развитие на туризма в България, Румъния, Украйна,
Молдова и Грузия“, по договор за безвъзмездна финансова помощ №
50513/25.06.2013 г. „Външни действия на Европейския съюз“
2.1.2.70216.174, MIS-ETC 1438 на Съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 2007-2013 г.” до възстановяването им от
Управляващия орган на СОП „Черноморски басейн 2007-2013 г.“.
2. Дава съгласие за осигуряване на необходимите средства от
бюджета на Община Варна за 2016 г., за покриване на разходи за

възнаграждения и осигурителни вноски на екипа, в размер на 8 080,82 лв.
(осем хиляди и осемдесет лева и осемдесет и две ст.) за недопустими
разходи по проект „BS TOURISM NET – Създаване на черноморска
мрежа за устойчиво развитие на туризма в България, Румъния,
Украйна, Молдова и Грузия“, по договор за безвъзмездна финансова
помощ № 50513/25.06.2013 г. „Външни действия на Европейския съюз“
2.1.2.70216.174, MIS-ETC 1438, финансиран от Съвместна оперативна
програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.” до възстановяването им от
Управляващия орган на СОП „Черноморски басейн 2007-2013 г.“, с оглед
осигуряване на непрекъсваем процес на работата на ЗИП за подаване на
документите за окончателно плащане.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

50-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по

предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15028640ВН/25.11.2015 г., Общински съвет – Варна упълномощава
кмета на Община Варна да издаде в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройство, Координиращ орган на фонд
„Солидарност” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”, Запис на заповед по образец със срок на предявяване за
плащане до 30.12.2016 г. (два месеца след приключване на проекта),
гарантиращ пълния размер на исканото авансово плащане в размер до 5
195 465,86 лева (пет милиона сто деветдесет и пет хиляди, четиристотин
шестдесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки) по договор за
безвъзмездна финансова помощ № 2014BG16SPO001-005 за изпълнение на
проект № 2014BG16SPO001-005 „Възстановяване водопроводимостта
на охранителни канали на територията на кв. ”Аспарухово”, гр.
Варна“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез
отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по
Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.,
съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

51-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, от ЗМСМА и по предложение

от кмета на Община Варна с рег. № РД15030046ВН/08.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно
финансиране в размер на 37 656 лева (тридесет и седем хиляди шестстотин
петдесет и шест лева) от бюджета на Община Варна в четвърто тримесечие
на 2015 г., за реализиране на допустими разходи по проект „Младежки
столици в действие“ по програма „Младежта в действие“ от 2014 г.,
поддейност 4.6 – партньорства на Европейската комисия чрез
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура /EACEA/решение № 2013 – 5648/008-001, подписано на 31.01.2014 г.
51-2-1. Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община
Варна след окончателното плащане през 2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

52-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по

предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД12004711ВН576ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява средства в размер
до 29 242,93 лева (двадесет и девет хиляди двеста четиридесет и два лева и
деветдесет и три стотинки) за финансиране от бюджета на Община Варна
за 2016 г. на недопустими разходи по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“ за
дейност 4. „Техническа помощ“, поддейност 4.2 „Разходи за управление на
проекта“ за месеците януари, февруари и март 2016 г. по проект № DIR51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна –
втори етап и изграждане на канализационна помпена станция
„Акациите“ и тласкател, гр. Варна“, финансиран по договор за
безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С013/31.05.2012 г. в
рамките на процедура № BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
над 10 000 е.ж.“, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2
000 екв.ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски
агломерационни ареали“, по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

Средствата за разходите в приложената справка, съгласно
приложение към настоящото решение, за месеците януари, февруари и
март 2016 г. да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/

53-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от

Закона за публичните финанси и във връзка с писма с вх. №
РД13029369ВН_028ВН/31.08.2015 г., № РД15011971ВН/14.05.2015 г. на
Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“
ЕООД и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15030065ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъдат осигурени като трансфер финансови средства в размер на 23 940
(двадесет и три хиляди деветстотин и четиридесет) лева за дейности по
проектиране в изпълнение на проект „Модернизиране на отделението по
лъчелечение на „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“
ЕООД по § 55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ от бюджета на Община Варна за 2015 г. и/или за 2016 г.
53-2-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

54-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.

44, ал. 1 от ЗНП и чл. 11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена и по предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15023578ВН/24.09.2015 г. и писмо от дирекция „Образование, младежки
дейности и спорт“ с рег. № РД15023578ВН-002ВН/08.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко Войвода” за
учебната 2015/2016 г. на самостоятелна паралелка под норматива за
минимален брой ученици в V клас – 12 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 1 572 лв., от които
459 лв. до 31.12.2015 г.
2. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко Войвода” за
учебната 2015/2016 г. на слята паралелка в VII - VIII клас – 12 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 3 и ал. 6, от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 3 144 лв., от които
917 лв. до 31.12.2015 г.
3. Дава съгласие за формиране в ОУ „Панайот Волов” за учебната
2015/2016 на самостоятелна паралелка под норматива за минимален брой
ученици, както следва:
V клас – 16 ученици;
VІ клас – 13 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 1 834 лв., от които
535 лв. до 31.12.2015 г.
4. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски”, с.
Константиново за учебната 2015/2016 г. на слята паралелка в І - ІІІ клас –
16 ученици.
5. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски“, с.
Константиново на самостоятелна маломерна паралелка в V клас – 10
ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 2
от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 5 240 лв., от които
1 528 лв. до 31.12.2015 г.

6. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски”, с.
Константиново за учебната 2015/2016 г. на паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
слята паралелка ІІ – ІV клас – 13 ученици;
слята паралелка VІ – VІІ клас – 13 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2
от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 5 240 лв., от които
1 528 лв. до 31.12.2015 г.
7. Дава съгласие за формиране в СОУ „Любен Каравелов“ за
учебната 2015/2016 г. на слята паралелка под норматива за минимален
брой ученици в VIІ и VІІІ клас /вечерна форма на обучение/ – 10 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 3 840 лв., от които
1 120 лв. до 31.12.2015 г.
8. Дава съгласие за формиране в СОУ „Найден Геров“ за учебната
2015/2016 г. на самостоятелна паралелка под норматива за минимален
брой ученици в VІІІ клас – 16 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 524 лв., от които
153 лв. до 31.12.2015 г.
9. Дава съгласие за формиране на самостоятелни паралелки под
норматива за минимален брой ученици в ОУ „Хр. Смирненски”, с.
Тополи за учебната 2015/2016 г., както следва:
V клас – 16 ученици;
VII клас – 16 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни
стандарти за съответната дейност, в размер на 1 048 лв., от които 306 лв. до
31.12.2015 г.
10. Дава съгласие за формиране в СОУ „Димчо Дебелянов“ за
учебната 2015/2016 г. на самостоятелна паралелка под норматива за
минимален брой ученици в ХІІ клас – 13 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните

разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 1 310 лв., от които
382 лв. до 31.12.2015 г.
11. Дава съгласие за формиране в СОУ „Димчо Дебелянов“ за
учебната 2015/2016 г. на самостоятелна паралелка, вечерна форма на
обучение, под норматива за минимален брой ученици в ХІІ клас – 16
ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 480 лв., от които
140 лв. до 31.12.2015 г.
12. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка под
норматива за минимален брой ученици в СОУ „Елин Пелин” за учебната
2015/2016 г. в ХІ клас – 15 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 786 лв., от които
229 лв. до 31.12.2015 г.
13. Дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка под
норматива за минимален брой ученици в ОУ „Стоян Михайловски” за
учебната 2015/2016 г. в VІІІ клас – 14 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените по единните разходни
стандарти за съответната дейност, в размер на 1 048 лв., от които 306 лв. до
31.12.2015 г.
14. Дава съгласие за формиране в ОУ „Васил Априлов“ за учебната
2015/2016 г. на самостоятелна паралелка под норматива за минимален
брой ученици в VІІІ клас – 16 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 524 лв., от които
153 лв. до 31.12.2015 г.
15. Дава съгласие за формиране в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за
учебната 2015/2016 г. на самостоятелна паралелка под норматива за
минимален брой ученици в VІІІ клас – 17 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 262 лв., от които
76 лв. до 31.12.2015 г.

16. Дава съгласие за формиране в ОУ „Иван Вазов“ за учебната
2015/2016 г. на самостоятелна паралелка под норматива за минимален
брой ученици в ІV клас – 15 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 262 лв., от които
76 лв. до 31.12.2015 г.
17. Дава съгласие за формиране в ОУ „Стефан Караджа“ за
учебната 2015/2016 г. на самостоятелна паралелка под норматива за
минимален брой ученици в ІV клас – 15 ученици.
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 262 лв., от които
76 лв. до 31.12.2015 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

55-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и по

предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15030197ВН/09.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
реализация на организирано хранене на децата с глутенова
непоносимост в общинските детски градини на територията на Община
Варна и възлага на кмета на Община Варна да предприеме действия за
включване на този вид диетично хранене към предмета на действащия
договор № Д14001319ВН/18.12.2014 г. с изпълнител „Ученическо
столово хранене“ ЕАД, като разходите след финансов анализ да бъдат
заложени в бюджета на Община Варна за 2016 г.
55-2-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 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 – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

56-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по

предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15030067ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие
Община Варна да поеме домакинството на Регата СКФ Блек Сий Тол
Шипс за дните 8 – 11 октомври 2016 г., с всички произтичащи от това
разходи, съгласно проекта за договор, включително таксата за пристанище
домакин в размер на 60 000 британски лири, платими от бюджета на
Община Варна за 2015 и 2016 г.
Одобрява текста на проект за договор със Сейл Трейнинг
Интернешънъл Груп Лимитид /STI/ и възлага на кмета на Община Варна
да го подпише, съгласно приложение към настоящото решение.
Възлага на кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за организиране домакинството на регатата, съвместно с
компетентните институции, имащи отношение към всички логистични
аспекти на събитието.
56-2-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 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 – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

57-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и по

предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15030045ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява
дофинансиране за 2015 г. на дейност 337 „Извънучилищни дейности“, §
01-00 в размер на 63 110 лв., за 30 бройки педагогически и 13 бройки
непедагогически персонал в „Общински детски комплекс – Варна“, за
следните длъжности:
№ по
ред
1
2

Длъжност
Старши
учител,
хуманитарно
обществени дисциплини
Старши
учител,
литературно
творчество

Код по НКПД

Бройки

23595041

1,5

23595017

1

3

Старши учител, музика

23545005

5

4

Старши учител, театрално изкуство

23555023

1

5

Старши учител, спортни дейности

23595035

1,5

6

Старши учител, танцово изкуство

23555017

2

23565004

1

23555005

1

23595022

1

23595040

5

23555016

1,5

11

Старши учител, информационни
технологии
Старши
учител,
изобразително
изкуство
Учител,
природо-математически
учебни предмети
Учител, хуманитарни и обществени
дисциплини
Учител, танцово изкуство

12

Учител, музика

23545004

1

13

Учител, театрално изкуство

23555022

1

14

Учител, спортни дейности

23595034

1

15

Младши учител, кино и фотоизкуство

23555009

1

16

Младши учител, танцово изкуство

23555015

0,5

17

Корепетитор

26528024

4

1

Всичко педагогически персонал
Главен счетоводител

24116002

1

2

Счетоводител

24116004

1

3

Касиер

43112002

1

4

Завеждащ АС

41102001

1

5

Организатор

33433007

1

6

Сътрудник

41102005

2

7

Техник

25213031

1

8

Чистач

91120004

3

9

Пазач

54140014

2

7
8
9
10

Всичко непедагогически персонал

30

13

Средствата за заплати са в рамките на бюджета на Община Варна за
2015 г., функция „Образование“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

58-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка с

чл. 52 от ЗОС и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15027407ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Увеличава числеността на Общинско предприятие „Транспорт и
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с 273
щатни бройки, както следва:
- Юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка;
- Специалист „Управление на човешките ресурси“ – 1 (една) щатна
бройка;
- Експерт здравословни и безопасни условия на работа – 1 (една)
щатна бройка;
- Счетоводител – 1 (една) щатна бройка;
- Касиер, счетоводство – 1 (една) щатна бройка;
- Оператор въвеждане на данни – 3 (три) щатни бройки;
- Ръководител търговска експлоатация – 1 (една) щатна бройка;
- Организатор автомобилен транспорт – 3 (три) щатни бройки;
- Служител, информация за пътувания – 4 (четири) щатни бройки;
- Специалист контрол на документи – 2 (две) щатни бройки;
- Контрольор по редовността на пътниците – 225 (двеста двадесет и
пет) щатни бройки;
- Контрольор, автомобилен транспорт – 9 (девет) щатни бройки;
- Оператор, мониторинг център – 15 (петнадесет) щатни бройки;
- Техник електронна техника – 3 (три) щатни бройки;
- Електромонтьор – 1 (една) щатна бройка;
- Системен администратор – 1 (една) щатна бройка;
- Хигиенист – 1 (една) щатна бройка.
2. Одобрява следните трансформации на длъжности:
- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Ръководител
направление „АСРУД” в длъжност „Ръководител направление
„Автоматизирани системи”;

- Трансформира 2 (две) щатни бройки от длъжност „Администратор
база данни“ в длъжност „Инженер електроник“;
- Трансформира 3 (три) щатни бройки от длъжност „Специалист
телекомуникации и мрежи данни“ в длъжност „Инженер електроник“;
- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Инженер
електрообзавеждане“ в длъжност „Ръководител техническа поддръжка“;
- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Техник
микропроцесорна техника“ в длъжност „Електромонтьор“;
- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Техник
телекомуникации“ в длъжност „Електромонтьор“;
- Трансформира 4 (четири) щатни бройки от длъжност „Координатор
база данни“ в длъжност „Оператор мониторинг център“;
- Трансформира 1 (една) щатна бройка от длъжност „Статистик и
специалист по управление човешки ресурси“ в длъжност „Специалист
Управление на човешките ресурси“.
3. Приетите с решение 1264–7(26)/13, 14.12.2013 г., т. 4 и решение
1330-7(27)/13.01.2014 г. на Общински съвет – Варна 50 бройки, от които 17
бройки незаети ще се разпределят по длъжности по следния начин:
- Контрольор по редовността на пътниците – 15 (петнадесет) щатни
бройки;
- Оператор, мониторинг център – 2 (две) щатни бройки.
Общата численост на заеманите длъжности в Общинско
предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на
уличното движение“ е отразена в длъжностно разписание, съгласно
приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 3/

59-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от

Наредбата за командировките в страната, във връзка с писмо от кмета на
Община Варна с изх. № РД15019416ВН/03.08.2015г., Общински съвет –
Варна утвърждава извършения разход за командировки в страната за
участие в Общото събрание на Националното Сдружение на Общините в
Република България и Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България на Председателя на Общински
съвет – Варна в размер на 70.00 (седемдесет лева) за периода от
01.04.2015 г. до 30.06.2015 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

60-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от

Раздел II от Наредбата за командировките в страната, във връзка с писмо
от кмета на Община Варна с изх. № РД15019417ВН/03.08.2015 г.,
Общински съвет – Варна утвърждава извършения разход за
командировки в страната с въздушен транспорт на кмета на Община
Варна в размер на 576.58 лв. /петстотин седемдесет и шест лева и петдесет
и осем стотинки/ за периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

61-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с

писмо № ОС15000345ВН/26.03.2015 г. от Администрацията на Президента
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента
на Република България да не се опрости задължението на Светла
Стефанова Христова от гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 108, вх. 3, ет. 2, ап.
50.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 5/

62-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие неусвоените финансови средства в размер на
36 578,72 лв. за строително – монтажни работи за бункер за линеен
ускорител и отделение по лъчелечение на „Специализирана болница за
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов
Марков – Варна“ ЕООД да бъдат прехвърлени като трансфер по § 55
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ в
бюджета на Община Варна за 2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

63-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ПМС № 203 от

31.07.2015 г., писмо № 08-00-842/17.08.2015 г. на Министерство на
финансите и във връзка с писмо с вх. № РД15030239ВН/10.12.2015 г. от
Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД,
Общински съвет – Варна дава съгласие да се предостави целева субсидия
за капиталови разходи на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, за
финансиране на проектиране, авторски и строителен надзор за
допълнителни строително-монтажни работи за обект „Реконструкция на
зала „Конгресна“ в размер 364 680 лв. с включен ДДС, по § 55
„Капиталов трансфер“, дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“.
Трансферът да бъде за сметка на целевите средства по ПМС № 203
от 31.07.2015 г. и писмо на МФ № 08-00-842/17.08.2015 г.
Общински съвет – Варна задължава кмета на общината да сключи
договор за финансиране на горепосочените дейности с „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД.
63-2-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 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 – 35, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 6/

64-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по

предложение
на
Тодор
Иванов
Балабанов
с
рег.
№
ОС15001147ВН/12.12.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска финансови
средства за продължаване на заплащането на месечен наем за жилище, в
размер до 500 /петстотин/ лева за доц. д-р Милка Христова Георгиева –
ръководител на Лабораторията по Молекулярна патология на УМБАЛ
„Света Марина“ – Варна за период от 1 /една/ година, считано от месец
декември 2015 г.
Средствата да бъдат осигурени от функция „Здравеопазване“,
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 42-14 от бюджета на
Община Варна за 2015 г. и 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 6, въздържали се – 7, отсъстват – 8/

65-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1,

т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет –
Варна № 1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет
– Варна отпуска финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

66-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и

чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и на база здравен статус, Общински съвет – Варна
не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по асистирана
репродукция, посочени в приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 6/

67-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства
в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за лечение на Даниела Драгомирова
Цветкова.
Средствата да бъдат осигурени от функция „Здравеопазване“,
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 42-14 от бюджета на
Община Варна за 2015 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука
и образование“ относно:
(1) – преобразуване на Общински детски комплекс, Логопедичен
център и Професионална гимназия по горско стопанство и
дървообработване „Николай Хайтов“.
(2) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на проекти на неправителствени организации по
програмата на Община Варна за образователна интеграция на деца и
ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално
положение.
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

68-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, ал. 2, чл. 44, ал. 4, чл. 17, ал. 1,

т. 3 от ЗМСМА, чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование, §10, ал. 1 и §18, ал. 1, т. 1 от ПЗР на Закона за
предучилищното и училищното образование, както и във връзка с
изпълнение на чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на
закона за народната просвета и по предложение от кмета на Община Варна
с № РД15029565ВН/02.12.2015 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Общински детски комплекс – Варна, да се
преобразува в Център за личностно развитие – Общински детски
комплекс, считано от 2016/2017 учебна година.
2. Дава съгласие Логопедичен център – Варна, да се преобразува в
Център за личностно развитие – Логопедичен център, считано от
2016/2017 учебна година.

3. Дава съгласие Професионална гимназия по горско стопанство и
дървообработване
„Николай
Хайтов“
да
стане
Общинска
професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Николай Хайтов“, считано от 2016/2017 учебна година.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

69-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по

предложение от кмета на Община Варна с № РД15029564ВН/02.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Отменя Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на
проекти на неправителствени организации по програмата на Община
Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни
етнически групи и в неравностойно социално положение, приета с
решение № 905-5(16)/27.03.2013 г. на Общински съвет – Варна;
2. Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане
на проекти на неправителствени организации по програмата на
Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от
различни етнически групи и в неравностойно социално положение,
съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 4/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Култура и духовно развитие“ относно:
(1) – изменение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на
Община Варна и приемане на Насоки за кандидатстване по
направленията на общински фонд „Култура“ 2016 г.
(2) – избор на постоянни членове на Експертния съвет към фонд
„Култура“.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

70-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и

чл. 18, ал. 2, т. 3 и чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата,
Общински съвет – Варна изменя Правилника за работа на фонд
„Култура” на Община Варна и приема Насоки за кандидатстване по
направленията на общински фонд „Култура” 2016 г., съгласно приложения
№ 1 и № 2 към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

71-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2,

т. 3 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по

предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет –
Варна избира постоянни членове на Експертния съвет, както следва:
1. Лидия Велик Маринова.
2. Христо Бойчев Боев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка пета 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 персонална пенсия на деца.
(2) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на
основни жизнени и комунално – битови потребности на лица.
(3) – неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване
на основни жизнени и комунално – битови потребности.
Докл.: д-р Лидия Маринова – Председател на „СДЖП“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

72-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с изх. №
РД15020886ВН-001ВН/08.09.2015 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на детето Ивелина Ивайлова Китанова от град Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

73-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15027134ВН-001ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава

съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на децата Анифе Салимова Хюсеинова и Хюсеин
Салимов Хюсеинов от град Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

74-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15028847ВН-001ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на детето Емилия Бориславова Асенова от град
Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

75-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15028858ВН-001ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на детето Златка Андонова Демирева от град Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

76-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1,

т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 19583/39/04.02.2015 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15030071ВН/08.12.2015 г. и рег. № 15030070ВН/08.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за

задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.
76-5-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

77-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7

от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 19583/39/04.02.2015 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, искане с вх.
№ РД15021935ВН/03.09.2015 г. и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД15030070ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна не
отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни
жизнени и комунално – битови потребности на Василка Иванова
Петрова – Ницова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за
управление част от имот, находящ се в с. Константиново, Община Варна.
(2) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за
управление част от имот, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул.
„Народни будители“.
(3) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за
управление част от имот, находящ се в с. Казашко, Община Варна.
(4) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за
управление имот, находящ се в гр. Варна, Спортно – атракционен
комплекс „Младост“.
(5) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за
управление помещение, находящо се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А.
(6) – утвърждаване на тръжна документация за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски
площи, собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД.
(7) – даване на съгласие за бракуване на МПС, собственост на
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД.
(8) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на
„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД.
(9) – промяна в местонахождението на социалната услуга Център за
социална рехабилитация и интеграция на деца с множество
увреждания.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

78-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС,

във връзка с чл.15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на

Община Варна с изх. № РД15027388КНС-002ВН/01.12.2015 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за
управление на Кметство – с. Константиново част от имот-частна
общинска собственост, находящ се в с. Константиново, Читалище –
предмет на АОС № 2847/12.03.2004 г., а именно: клуб и стълбище на 1-ви
етаж, с обща площ 70,50 кв.м. и две канцеларии, коридор, стълбище,
кинокабина и балкон на 2-ри етаж с обща площ 109,53 кв.м., за срок от 5
(пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

79-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, от ЗОС

във връзка с чл. 6, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на
Община Варна с изх. № РД15029369ВН/01.12.2015 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на
район „Аспарухово“ имот-публична общинска собственост, находящ се в
гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.5502.555, с площ 2 601 кв.м., и СОС
с идентификатор 10135.5502.555.12.1 с предназначение „За делова и
административна дейност“, състоящ се от:
Ниво 1 (едно) със ЗП 383,07 кв.м.;
Ниво 2 (две) със ЗП 478,56 кв.м.;
Ниво 3 (три) със ЗП 478,56;
Ниво 4 (четири) със ЗП 356,80;
Ниво 5 (пет) със ЗП 478,56 кв.м.;
Ниво 6 (шест) със ЗП 788,29, за срок от 10 (десет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

80-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС,

във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на
Община Варна с изх. № РД15029568ВН/02.12.2015 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на
Кметство – с. Казашко част от имот-частна общинска собственост,
находящ се в област Варна, община Варна, с. Казашко, представляващ
УПИ VII“за кметство“ с площ 3 573 кв.м. и сграда – „Читалище“ със ЗП 196,50
кв.м., изба с площ 28 кв.м. и сграда „Кметство“, етажност два етажа, всеки
със ЗП 53 кв.м., изба с площ 24 кв.м. – предмет на АОС № 7390/22.03.2013
г., а именно: сграда „Кметство“, етажност два етажа, всеки със ЗП 53 кв.м.,
изба с площ 24 кв.м., за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

81-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС,

във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община
Варна с изх. № ОСИСД15002885ВН-003ВН/02.12.2015 г., Общински съвет
– Варна учредява безвъзмездно управление на Общинско предприятие
„Спорт - Варна”, създадено с решение № 1396-3/29/12.03.2014 г. на
Общински съвет – Варна имот публична – общинска собственост,
представляващ Скуош център и площадка за ролери в Спортно –
атракционен комплекс „Младост“, гр. Варна с идентификатор
10135.3512.240.1, находящ се в поземлен имот с идентификатор
10135.3512.240, идентичен с УПИ XII-233,234“за спортно-атракционен комплекс“, кв.
9, по плана на жк „Младост“, 2-ри м.р., предмет на АОС № 8627/18.08.2015
г., вписан по надлежния ред в Служба вписвания – гр. Варна.
Безвъзмездното управление се учредява на Общинско предприятие
„Спорт - Варна” за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно
управление за горе описания недвижим имот в полза на Общинско
предприятие „Спорт – Варна”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

82-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на
Община Варна от капитала на търговските дружества във връзка с писмо
рег. № ОСИСД15003854ВН/16.07.2015 г. на директора на ОП
„Дезинфекция, дезинсекция и дератизация – Варна“ и писмо рег. №
95/16.07.2015 г. на управителя на „Жилфонд“ ЕООД и по предложение на
кмета на Община Варна с изх. № ОСИСД15003854ВН-001ВН/02.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна взема решение стая № 5, разположена на втория
етаж в сградата, находяща се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А,
собственост на „Жилфонд“ ЕООД, да бъде предоставен безвъзмездно за
управление на ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация – Варна“.
Безвъзмездното управление се предоставя на ОП „Дезинфекция,
дезинсекция и дератизация – Варна“, за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна и на
Управителя на „Жилфонд" ЕООД законосъобразното изпълнение на
настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

83-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.

17А и 17Б от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества,
решение № 2275-7(42)/05, 06.08.2015 г. на Общински съвет – Варна и по
предложение на Минко Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД – Варна с № ОС15001070ВН/26.11.2015 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Тръжна документация за отдаване под
наем на търговски площи, чрез публичен търг с явно наддаване
собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, съгласно приложение
към настоящото решение и упълномощава изпълнителния директор на
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД да назначи комисия за провеждане
на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и сключи
договор със спечелилия търга участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 9/

84-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от

НРУПСЧОВКТД и във връзка с писмо от Минко Христов - Изпълнителен
директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД – Варна с №
ОС15001059ВН/19.11.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъде бракуван лек автомобил – марка „ДЕУ“, модел „ДАМАС“, дата на
първа регистрация 20.12.1994 г., цвят - тъмно сив, рама №
KLY7T11YDRC022453, двигател № F8CB178157, тип на двигател –
бензин, рег. № В 3419 КХ, собственост на „Дворец на културата и
спорта“ ЕАД – Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 8/

85-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17Г, ал. 2

от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и писмо от
д-р Соня Цекова – Управител на „Диагностично - консултативен център
4 - Варна” ЕООД с № ОС15000982ВН/11.11.2015 г., Общински съвет –
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗК „Булстрад
Виена Иншуранс Груп“ и дава съгласие за сключване на договор за
застраховка на имуществото на дружеството.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 6/

86-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.
1 и ал. 2, т. 6 и чл. 36 В от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане и по предложение на кмета на Община Варна с изх. №
РД15030261ВН/10.12.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
промяна в местонахождението на социалната услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца с множество увреждания“ от
адрес: гр. Варна, ул. „Драгаш“ № 25, на адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав
Варненчик“, ул. „Панайот Кърджиев“ № 5.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) - даване на съгласие Община Варна да участва като партньор в
проектно предложение „Активни за устойчиво развитие на Община
Варна“, процедура за подбор на проекти BG05M90P001-1.002
„АКТИВНИ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014 – 2020 г.“ и одобряване на текст на Споразумение за партньорство по
проектно предложение „Активни за устойчиво развитие на Община
Варна“, процедура за подбор на проекти BG05M90P001-1.002
„АКТИВНИ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014 - 2020 г.“.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

87-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от

ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с изх. №
РД15019411ВН-001ВН/27.08.2015 г., Общински съвет – Варна реши:
87-7-1. Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в
проектно предложение „Активни за устойчиво развитие на Община
Варна“, процедура за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002
„АКТИВНИ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014 – 2020 г.“;
87-7-2. Одобрява текста на проекта за Споразумение за
партньорство по проектно предложение „Активни за устойчиво развитие
на Община Варна“, процедура за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002
„Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014
– 2020 г.“;
87-7-3. В изпълнение на свое Решение № 87-7-2/3/17.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да

подпише Споразумение за партньорство между Община Варна, „СТИК“
ЕООД и „Адаптивни обучения“ ЕООД, във връзка с реализацията на
проект „Активни за устойчиво развитие на Община Варна“, процедура
за подбор на проекти BG05М90Р001-1.002 „Активни“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“, съгласно
приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Структури и общинска администрация“ относно:
(1) – одобряване на трансформация на щатни бройки в Общинско
предприятие „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна.
(2) – изменение на решение № 1193-7(25)/30.10.2013 г. на
Общински съвет – Варна.
Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

88-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 52, т. 3 от ЗОС,

и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД15018831ВН001ВН/17.08.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява трансформация в
Общинско предприятие „Зоопарк - Спасителен център“ - Варна, от
длъжност „билетопродавач“ – 2 щатни бройки в длъжност „касиер“ – 2
щатни бройки.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

89-8. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, във

връзка с чл. 52, ал. 4 от ЗОС и по предложение от кмета на Община Варна с
рег. № РД15030088ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна изменя свое
решение № 1193-7(25)/30.10.2013 г. за Общинско предприятие „Общински
паркинги и синя зона”, като приема длъжностно щатното разписание на
дейност „Репатриране на ИУМПС и неправилно паркирали”, както следва:

1. координатор дейност „Репатриране на ИУМПС и неправилно
паркирали” – 1 /една/ щатна бройка;
2. специалист еколог „Репатриране на ИУМПС“ – 2 /две/ щатни
бройки;
3. изпълнител „Шофьор на специализирано МПС“ – 12 /дванадесет/
щатни бройки;
4. касиер счетоводител – 2 /две/ щатни бройки.
Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”, не трябва
да надвишава приетата бюджетна сметка за 2015 г. по § 01 „Заплати” –
797 116 лв. и § 05 „Осигуровки” – 145 872 лв.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 9/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Създаване на постоянни, временни и специализирани
комисии към Общински съвет – Варна, избор на председатели на комисии
и утвърждаване на съставите им.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

90-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от

Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
спестовни влогове /ЗУЖВГМСВ/ и чл. 16, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с
многогодишни спестовни влогове и във връзка с писмо вх. №
ОС15000960ВН/09.11.2015 г. от Изпълнителния директор на Националния
компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет на Република
България, Общински съвет – Варна реши:
1. Местната комисия по Закона за уреждане на жилищните
въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове
/ЗУЖВГМСВ/ да се състои от 5 членове, от които 3-ма представители на
общинската администрация и 2-ма представители на общинския съвет.
2. Избира представители на Общински съвет – Варна, като
членове в състава на комисията, както следва:
1. Калин Светославов Калевски – член /общински съветник/.
2. Христо Атанасов Атанасов – член /общински съветник/.

Възлага на Председателя на комисията да уведоми Управителния
съвет на Националния компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ за
определения състав на местната комисия за утвърждаването и
обнародването му в „Държавен вестник”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Определяне на делегат и заместващ го в общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

91-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.

12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република
България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за делегат в
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република
България, представителя на общинския съвет д-р Лидия Велик Маринова
– заместник-председател на Общински съвет – Варна.
91-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 12, ал. 2 от Устава на Националното сдружение на общините в
Република България /НСОРБ/, Общински съвет – Варна определя за
заместник-делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България, представителя на общинския съвет –
Кирил Георгиев Георгиев – общински съветник, който ще замества
делегата д-р Лидия Велик Маринова при невъзможност за участие в
заседанията на Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински
съвет – Варна за дейността на Общински съвет и неговите комисии за
периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

92-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и

във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.”,
съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 7/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№3

от заседание, проведено на 17.12.2015 г.
по точка дванадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма произнасяне
по точка дванадесета от дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

