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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, моето питане е във
връзка с въпросите, които бяха в самото начало сесията и във връзка с
напрежението, което се създава в града. Не само в „Чайка“, не само
„Кайсиева градина“, в „Левски“ 17-ти микрорайон и на всякъде където
през последните 4 или 5 години бяха приети нови ПУП-ове с план за
регулация и застрояване. Очевидно, е че ако се внасят предложения без да
се гледани на комисия и без да има предварителен консенсус вътре в
Общинския съвет, те няма да минават, а само ще се създаде настроение,
което ще създава излишно напрежение, както вътре в Общинския съвет
така и в града. Очевидно е обаче, че проблем има и то много сериозен. Аз
ще говоря вече не само като общински съветник, но и като гражданин на
„Кайсиева градина“, защото там живея от 1990 година. Уважаеми господин
кмете, от 90-та година пред нашия блок има детска площадка. Преди 2
месеца тази детска площадка беше демонтирана, защото се оказа, че на
това място ще се строи. Детската площадка беше заместена с друга, нова
детска площадка, която е направена да кажем един не много добър начин,
защото е буквално навряна под блока и децата не могат да играят добре и
до голяма степен създават напрежение и на хората, които живеят там, но
по-важното, е че са похарчени няколко десетки хиляди лева, защото според
ПУП на „Кайсиева градина“ на това място ще се строи и т.като Общината
явно е взела решение през 2010 г. да удовлетвори частния интерес за
сметка на обществения сега всички ние плащаме от джоба си, за да се
направи нова детска площадка. Същевременно от другата страна на блока,
в който живея, на място което аз, моите съседи, нашите родители преди
повече от 20 години залесяваха и там се оформи една много хубава
горичка като парк, която ние поддържаме и продължаваме да поддържаме
до преди няколко месеца, в момента мястото е оградено с метална ограда и

там дърветата се изкореняват и се преместват на друго място, дано да се
хванат, но тя една част от тях вече са изсъхнали, съмнява ме и другите да
се хванат. Не съм специалист лесовъд, нямам представа, но начина по
който се прави според мен не е правилен и така или иначе до няколко
месеца ще стане ясно какво се случва. Същевременно миналата година,
септември месец, всъщност август месец една част от кварталния пазар
беше ограден, беше ограден и паркинга на училището и имаше 3 месеца
период, в който нямаше достъп с кола до двора на училището. Общината
отново бръкна дълбоко в джоба, извадиха се не знам колко точно десетки
хиляди левове и беше направен път. Път има само, че отново, за да се
удовлетвори обществения интерес се наложи да се бръкне в обществения
бюджет. Подобен казус, който казвам лично аз виждам всеки ден с очите
си има и в 17 микрорайон в „Левски“. Очевидно е, че такъв казус има и в
Чайка, ние миналата година го коментирахме на дълго и на широко, там
имаше гласуване едно, второ, трето и т.н. Тук Марица Гърдева е права, че
тези неща трябва да се гледат на комисии. Точно в тази връзка аз се
обръщам към Вас с предложение и питане, ако искате едновременно,
можете ли Вие да поемете ангажимента да предложите на комисиите,
които са ресорните естествено в Общинския съвет, да се преразгледат тези
ПУП-ове като, държа дебело да подчертая, имаше изказване от страна на
собствениците, никой не трябва да накърнява правото на собственика да си
бъде собственик. Аз се абстрахирам от това кой, как, по какъв начина, кога
си получил земята, ама били градини преди 1944-та, а пък преди 1878
година, така или иначе има съдебни решения и те са влезли в сила, но
правото на собственост, не трябва да бъде за сметка на правото на
качествен живот на всички останали. Аз смятам, че никой не трябва да
ограничава правото на собственост, но същевременно никой не бива да
възприема това свое право като възможност, там където някога дядо му е
имал доматена градина да направи в момента девет етажен блок. Може да
се помисли и да се преразгледа в действащите ПУП-ове тези територии,
които са частна собственост да си останат частна собственост, но да бъдат
със статут за озеленяване, защото дори и в момента с тези приети ПУП-ове
аз съм направил необходимото проучване, не съм архитект, но пък за
сметка на това се свързах със специалисти, има изключително много
нарушения. Само някои от тях трябва да споменем, че примерно не е
правилно изчислен коефициента на интензивност в „Кайсиева градина“
поради простата причина, че в Общината няма данни за разгърнатата
застроена площ на отделните блокове, следователно няма на каква база да
се стъпи. Елементарен факт. Следващият елементарен факт – никъде не е
предвидена в новия план за „Кайсиева градина“ място за отдих, място за
спорт. Няма. В целия квартал няма. Отделно от това. Хубави се нещата,
които… аз говорих с кмета на „Владиславово“, Николай Костадинов които
казва той, че там ще се предвиждат благоустроителни дейности, но тези

неща ще се случат в перспектива. В момента има напрежение. Същото
нещо има, пак ще го повторя, в 17-ти микрорайон където буквално в
началото на сесията дойдоха хора от квартала, които искат същото нещо да
се промени и да отмени действащия в момента ПУП и да се възстанови
стария, който е от 1962 година. Към настоящия момент е очевидно, че
имаме приети планове, които са приети с доста сериозни фактически
грешки в тях. Очевидно е че има напрежение и това напрежение ще се
задълбочава. Просто в един момент, когато хората видят как багерите
влизат пред блоковете им колкото и да са инертни ще излязат. И ако от
едната страна има 20-30 собственика, които са си продали имотите на
някаква строителна фирма, която ще строи и им обещава
обезвъзмездяване, от друга страна има 15, 20, 30, 40 хиляди души. Нека да
не стигаме до там. Затова моето предложение финално е следното, когато
говорих с Николай Костадинов той ме увери, надявам се да е така, че има
предложение от страна на районната администрация към общинската за
издаване на временна строителна забрана докато казусът не бъде уточнен.
Нали така беше господин Костадинов? Така. Моето предложение е това
нещо да се обмисли в Общината, вие господин кмете да издадете такава
заповед до решаване на този казус, след което да започне внимателно
разглеждане на казуса. Нека се види и едната и другата страна. Аз нямам
нищо против хората, които са си възстановили имотите, но не искам на 10
метра от моя блок да има 9 метров, който да скрие цялата гледка, не искам
върху детската площадка да се строи, отделно от това, че новите блокове,
които са построени, защото една част от този ПУП вече влиза в сила, но
новите блокове нямат тротоари. Няма предвидени в ПУП-а места за
съхраняване на отпадъци, няма предвидени места за слагане на тези кофи
за боклук и т.н. и т.н. и аз не можах да повярвам до момента, в който не
влязох и не започнах да гледам. Звучи абсурдно, но е факт. 2010 г. е приет
плана. Как е приет, не знам, бога ми с 28 гласа е минал явно на ръба.
Имало е тогава някакъв проблем, но така или иначе е факт. Моето
предложение е времена строителна забрана, нека вие разгледате заедно с
вашата администрация казуса, потърсете мнението на гражданите имало е
обществено обсъждане, апропо през 2019 г., което гражданите са казали, че
не са съгласни с този ПУП и какво от това. Пак е влязъл в сила.
Разгледайте внимателно и двете страни. Нека да се търси компромис, но
компромисът не трябва да бъде за сметка на обществения интерес. Не
трябва Общината, както е записано между другото аз го видях това нещо в
обяснителната записка, бяха ми го казали и не повярвах, но в
обяснителната записка пише – целта на ПУП/ПРЗ преструктуриране и
обновяване на жк „Владислав Варненчик“ 2 микрорайон известен като
„Кайсиева градина“ е цитирам: „Удовлетворяване на инвестиционните
намерения на собственици на реституирани имоти за печалба без разходи
за общината“. Оказва се, че има разходи за общината. Детските площадки,

които заменят тези които са предвидени за застрояване, новите пътища,
които са предвидени, за да може да се заобикалят построените вече
парцели. Това са разходи, които ние плащаме. Очевидно е че тази дори
част от обяснителната записка не е правилна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, моля по същество наистина, защото 5-те минути минаха по
3.
Костадин КОСТАДИНОВ
Да, но вие виждате, че казусът е…. за толерантността, затова моето
предложение е за това нещо да се разгледа, ако в следващия период до
свикване на сесията, която да кажем ще бъде след месец, месец и
половина, ако няма такива дейности, аз и мои колеги общински съветници
ще поемем ангажимента заедно с експерти да изготвим такова
предложение за решение и ще бъде внесен през каналния ред през
комисии, ако трябва и на сесия и т.н., но смятам, че това трябва да стане
като предложение на вашата администрация, защото в крайна сметка
нещата няма как да се случат по друг начин. Разгледайте внимателно
въпроса и вземете решение в интерес на жителите на града, в интерес на
Варна. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Григоров, заповядайте. Предварително да
ви помоля …5-те минути…, защото като Ви гледам с този големия
класьор…
Григор ГРИГОРОВ
На първо място…. а.. господин Иванов го няма, да му благодаря за
отговора на поставените въпроси на предната сесия и за действията, които
са предприети във връзка с констатациите. Вие ще му предадете,
предполагам. На първо място няколко са нещата, господин кмете,
продължаваме нашата тема с безвъзмездното получаване на имотите в
„Аспарухово“ с начин на трайно ползване – паркове. Знаете казуса. От
предния път. На 25-ти, колеги става въпрос за тези имоти, които трябва да
придобием възмездно от държавното дружество „Рибни ресурси“ за
1 200 000 лв. На 25-ти април с колежката Милена Георгиева изготвихме
един така обстоен анализ на казуса и коментирахме въпроса с господин
Томислав Дончев, който беше във Варна. Той каза, че е учуден от това
решение и че практиката на Министерски съвет от 6 години имоти, които
са за изграждане на общинска инфраструктура да бъдат предоставени
безвъзмездно на общините и че ще повери случая, но така или иначе, за да

не губим темпо и да не неглижираме този въпрос ние сме направили и едно
писмо до министър-председателя и съответно до господин Дончев и
госпожа Танева, което в момента е подписано от 13 общински съветника,
надявам се и колегите от ГЕРБ и те да го подпишат и да го изпратим.
Надявам се, че ще имаме някакво положително решение още повече искам
да подчертаем, че пари в бюджета милион и двеста, за този разход, не са
предвидени и господин кмета ще му е трудно да ги намери от някъде,
предполагам, а той винаги ще намери за какво да ги използва за доброто на
Варна. Та писмо в общи линии звучи по следния начин, описани са
имотите, предложението е да се отмени решението на Министерски съвет
от 13.04 и да бъде взето друго решение, с което имотите да бъдат
предоставени безвъзмездно. Та писмото в кратце е така да се каже е „Ние
долуподписаните общински съветници от Община Варна се обръщаме към
Вас, господин Министър-председател, разчитайки на Вашето
държавническо мислене, управленския Ви усет и чувството Ви за
справедливост за решаване на поставения от нас въпрос. Уверението Ви за
положително решение на казуса е продиктувано от проведен разговор със
зам.министър-председателя господин Томислав Дончев на 25-ти, в който
той ни увери, че обичайната практика през последните 6 години е
държавата да предоставя безвъзмездно на общините, имоти необходими за
изграждане на общинска инфраструктура. Не на последно място сме
убедени, че министър Танева с нейния голям управленски потенциал,
който е принципал на „Рибни ресурси“ ООД ще намери друг начин да
покрие задълженията на дружеството натрупани през годината“. Оставам
ви го тук колеги, мисля че в това писмо няма абсолютно нищо лошо.
Единственото нещо, което можем да направим е едни милион и двеста да
ги спестим и да ги изразходваме за някакви други цели. Оставам го заедно
с цялата преписка, приложени документи и т.н. и ви умолявам да го
подкрепите в края на днешната сесия ще го взема и ще го изпратиме до
Министър-председателя.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви Господин Григоров. Има ли друг по тази тема?
Продължавате с другата тема? 5-те минути моля. Нека да бъдем…
Григор ГРИГОРОВ
Продължаваме с другата тема. Ще бъдем кратки. Както стана
известно отпаднаха 3 точки от дневния ред по съображения, които
обсъждахме на комисия, т.е. защото становището на правния отдел беше в
разрез с предложението на този, който е подписал кмета.

Тодор БАЛАБАНОВ
Само да Ви прекъсна. Комисията не констатира това. Точките бяха
оттеглени, тъй като се проверява възможността да бъде променено
предназначението и Общината да получи повече средства срещу тези
имоти, не че не могат да бъдат продавани. От тази причина. Аз го обясних
в началото.
Григор ГРИГОРОВ
Да, ясно. Значи имаме тук съществено разминаване в тълкуването
нали… т.е. колеги имаме един казус аз мисля, че господин кмета трябва
така много сериозно да погледне. Значи имаме един казус господин кмете,
в който юридическия отдел за 3 имота, актувани като общинска
собственост, казва че те не са собственост на общината или няма
доказателство Общината да бъде собственик. Издаден е естествено акт за
общинска собственост, който обаче според Закона за общинската
собственост не е първопораждащ, т.е. при обследването на имотите се
констатира, че Общината не може да докаже начина на придобиване.
Начина на придобиване на тези имоти конкретните, сега няма да влизам в
казуса е единствено и само може да бъде придобито по давност, ако се
констатира, че са безстопанствени и т.н., защото са възстановени
земеделски земи. Както и да е. Няма да влизаме… По-същественото обаче
е, че човекът, който изготвя предложението до Общински съвет,
игнорирайки становището на правния отдел казва, написва точно и ясно,
че няма пречки имотите, Общината да извърши разпоредителна сделка с
имотите, което е така за мен меко казано недопустимо. Или не е чел или не
е догледал или нещо от този род, но така или иначе моля да обърнете
внимание върху тази практика. Също така в някои преписки, които ще
разгледаме днес няма правни становища, на правен отдел, което според
ПМС 60, ако не се лъжа и нашата Наредба за разпореждане с общинска
собственост, са задължителни елементи, така че моля да погледнете в тази
посока, да видите кой какво прави, как го прави, защото не е Вашия
подпис и не е Ваша работа да се занимавате с тези неща, но така или иначе
би било добре да получаваме една коректна информация, за да може да
вземаме правилните решения.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Госпожа Гърдева поиска думата след това колегата
Иванов.
Марица ГЪРДЕВА
Господин Григоров и колегите са подготвили едно писмо, което по
принцип няма нищо лошо да спестим едни пари, които и без това ще
видим от къде ще ги вадим от бюджета. Само, че през последните години

400 дка държавата ни предостави, ако не греша мисля, че са толкова,
предостави ни пари за ремонт на „Спортна зала“, в момента се ремонтира
„Аспарухов мост“, видяхте колко улици се отремонтираха и колко неща се
случиха. С две думи искам да кажа, че след като държавата през
последните 2 години дава безпрецедентно много средства във Варна, плюс
това единия имот на „Рибни ресурси“ е много по-скъп от този, който ние
трябва да заплатим. Аз смятам, че не е редно, нито аз нито колегите ми от
групата да подписваме подобно писмо, защото се поставяме в една много
неудобна ситуация. Още повече, че тук не става въпрос за държавата, а
става въпрос за държавното предприятие, така че хайде когато искаме като
Община, защото още много ще искаме, да бъдем и малко по-скромни и да
бъдем и малко по-толерантни, тъй че… аз няма да подпиша това писмо.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Иванов, заповядайте.
Иван ИВАНОВ
Уважаеми господин кмете, уважаеми господа заместник-кметове,
колеги, уважаеми съграждани, в началото на днешното заседание на
Общинския съвет констатирах, че спрямо общинските съветници се
прилага двоен стандарт от страна на кмета и на кметската администрация.
Веднага ще се аргументирам защо. За разлика от колегата Григоров, който
благодари за отговорите на питанията, които е направил на предната сесия,
аз не получих отговор на питането към господин кмета относно въпрос,
който отново ще сведа на вашето внимание. Случая с кафе-сладкарницата
на басейн „Приморски“. Кои са отговорните лица от кметската
администрация за пропуснатите ползи от несъбрани наеми за над 40
хиляди лева в продължение на 2 години? Каква административна и
дисциплинарна отговорност ще понесат, ако не и наказателна, тъй като пак
повтарям тук става въпрос за престъпна безстопанственост. Благодаря за
вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте господине…
извинявам се, изчакайте малко. Колегата Георгиева, дамата е първа след
това колегата Боев.
Милена ГЕОРГИЕВА
Здравейте на всички. Изказването и въпросите ми са провокирани от
едно събитие, което се случи през вчерашния ден. В 12 ч. в заседателната
зала на район „Аспарухово“ кметът на района събира своите служители.
Темата на срещата е синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в района.
Пред своите служители кмета на района заявява, цитирам: „Ще бъда много

кратка. Такова животно като синдикална секция в района не може да има.“
И още: „Предупреждавам, че всеки член на синдикалната секция ще бъде
наблюдаван за спазване на трудовите задължения и правилника за
вътрешния трудов ред“. Първият ми въпрос е към кмета на район
„Аспарухово“. Госпожо Белмезова знаете ли, че правото на синдикално
сдружаване е основно човешко право. То е заложено в европейската
социална харта, както и в множество международни актове. В България
синдикалното сдружаване е конституционно признато в чл. 49 ал. 1
„Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални
организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и
социалното осигуряване.“ В чл. 4 ал. 1 на Кодекса на труда се казва:
„Работниците и служителите имат право без предварително разрешение,
свободно да образуват по свой избор синдикални организации, доброволно
да встъпват и излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави“.
Община Варна има традиционно добри отношения със синдиката
„Подкрепа“. Синдикални секции са открити в много от общински
училища, детски градини и болници, а също така в администрацията на
„Владислав Варненчик“. Питането ми е към кмета на община Варна,
господин Портних. Господин Портних Вие като кмет подкрепяте ли
изказването на Вашата колежка? Смятате ли, че е допустимо такова
вмешателство в работата на синдиката и не е ли това опит за сплашване на
нейните членове? Господин Портних, ще вземете ли мерки, за да
гарантирате една спокойна работна обстановка на всички служители от
районната администрация включително и на членовете от синдикалната
секция? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Боев, заповядайте.
Христо БОЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, колеги
от администрацията, от Общинския съвет, съграждани, съвсем конкретно
питане днес. То е свързано с дейността на пенсионерски клуб, намиращ се
на ул. „Екатерина Симитчиева“ № 10. Това е в непосредствена близост до
училище „Йордан Йовков“, зад новостроящия се храм „Св. Прокопий
Варненски“. От няколко години е спряло субсидирането на дейността на
клуба, включително и заплащането на скромната заплата на уредничката
на клуба. В целия район това е единственото място за социални контакти
на по-възрастни хора. Най-близкия, за сведение на съветниците клуб,
пенсионерски е чак на долу на „Генерал Колев“. Към пенсионерския клуб
на ул. “Екатерина Симитчиева“ № 10 функционира и хор за градски песни
и черноморски бисери, призьор на множество национални награди от
конкурси в страната. Моето питане е какво е обусловило необходимостта

от прекратяване на субсидията на този пенсионерски клуб и какво е
отношението на Общината към клуба на ул. “Екатерина Симитчиева“
№10? Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Вичев, заповядайте.
Януарий ВИЧЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Портних, моят
въпрос е следния. Много е добра практиката с питанията и отговорите,
които получаваме, но според мен се нарушава малко практиката да се
получават своевременно тези отговори. Не може питания, които сме задали
на предната сесия да получаваме отговорите на сегашната сесия …
Тодор БАЛАБАНОВ
Много се извинявам само, че ви прекъсвам. Това е в нашия
правилник регламентирано. До следваща сесия е посочено като… така че
спазването на регламента…
Януарий ВИЧЕВ
…така ли? Не, аз разбирам, че регламентът е такъв, но все пак
нямаме време да отреагираме, да поставим някои въпроси, които в
отговорите не са така… много коректни. Моят въпрос в днешната сесия е
свързан с един сигнал, който наши граждани поставят, във връзка с
уличното осветление на ул. “Петко Тодоров“, което от 24-ти март няма
отговор и моята молба е наистина тези въпроси, които поставят нашите
граждани да бъдат своевременно, с внимание отделено от общинската
администрация и своевременно да се отреагирва на тези сигнали, защото
те са много актуални, те са жизненоважни за нашите граждани.
Следващият въпрос е също свързан с една такава молба още от 20.10,
молба от живущите на ул. “Прилеп“, също с големи проблеми, които
възникват в околоблоковото пространство и тези живущи са пуснали
молба. Отговор на тази молба няма, така че въпросът ми е аз като
общински съветник го поставям лично към Вас господин Портних,
своевременно да се отговаря на тези молби и жалби на гражданите, тъй
като за тях е много важно. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви господин Вичев. Отново да кажа, че правилника е
спазен от страна на господин кмета. Господин Гуцанов, заповядайте.

Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател, колеги
общински съветници, уважаеми съграждани, два въпроса имам. Единият го
поставих по време на заседание на комисията „Собственост и стопанство“
когато се гледаха отчетите на общинските здравни заведения. Във връзка с
ремонта на Аспарухов мост поставих въпроса дали са взети достатъчни
мерки относно спешния център в ДКЦ-то в „Аспарухово“, тъй като доктор
Аврамова докладва, че има много големи задължения относно спешния
център. Направих предложение да има гледане в ресорната комисия
„Здравеопазване“. Видях, че не е гледано. Най-вероятно доктор Аврамова
не е пратила към председателя на комисията подобно писмо. Просто аз
обръщам още веднъж внимание дали са взети всички мерки относно
спешния център в „Аспарухово“? Веднъж във връзка със ситуацията в
момента относно плановия ремонт и втори път смятам, че действително в
болницата в „Аспарухово“, трябва да бъде направено, така че ако е
необходимо Общината да субсидира този спешен център, но той да
съществува, защото един път може да се случи, на една година, на две
години, но загуба на човешки живот не може да бъде коментирана за това,
че не са били отделени тези минимални средства, за които става въпрос.
Това е веднъж въпрос и втори път обръщам втори път внимание да не се
окаже нещо след като стане трагичен случай, че не са взети допълнителни
мерки. Няма да влизам в темата, че тя има и друго предназначение тази
болница, което Вие съм сигурен като кмет, че сте запознати. И вторият
въпрос е относно входно-изходните табели с надпис „Варна“, особено
отиващите към „Св.Константин и Елена“ и „Златни пясъци“, тъй като
знаете, че след тях полицията е длъжна да санкционира ако шофьорите
нямат винетки. Има много хора, които вече живеят и в „Марек“, и „Св.
Константин и Елена“, и „Траката“ и т.н. Мисля, че трябва или табелите да
бъдат преместени, което ще окаже автоматично влияние върху градския
транспорт и цената на билета, тъй като в момента до голяма степен това е
направено, за да се взима по-високата стойност на билета след табелата
„Варна“ или да има споразумение с полицията да не бъдат глобявани
хората, които живеят в тази част на Варна. Може да се подходи и по
единият и по другият начин. Така или иначе това отдавна вече е част от
Варна и смятам, че непреместването на табелата не е коректно към хората,
които живеят от там нататък. Обръщам внимание на тази тема и
съгласуване с органите на реда, как да се процедира в тези ситуации. Това
не касае само в това направление, но там е най-очевадно, тъй като живеят
действително много хора. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин Гуцанов. Само първо да питам други колеги
имат ли въпроси? Нямат. Госпожа Гърдева, извинявам се.

Марица ГЪРДЕВА
При предишното си изказване не можах да изкажа една благодарност
от граждани на „Владиславово“ и „Възраждане“, които бяха при мен на
приемна за изключително навременното привършване на ремонта на бул.
“Трети март“ и възможността за много бързо предвижване вече от
районите към центъра. Личната благодарност е към господин кмета.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Госпожа Атанасова. След това господина, който чака
тука.
Маргарита АТАНАСОВА
Уважаеми господин Портних, уважаеми господин председател,
уважаеми господа съветници и дами и драги гости. Господин Портних,
обръщам се с няколко въпроса към Вас. Заставам тук, защото искам да Ви
гледам направо в очите, за да видя как ще отреагирате на всичко това.
Първият ми въпрос е, преди година и половина Ви подадох няколко
сигнала за лицето Филип Щерев, управител на дом „Гергана“. Този дом Ви
уведомих, че няма разрешение да бъде, да функционира нито от
общинската сесия, нито има заповед, а е разделен на две. Същият човек
изпълнява функцията и на двата дома, получава две заплати, както
неговите касиерки, както и счетоводители и целия му персонал.
Персоналът е на много ниско ниво. Цялата работа се състои в това, че има
и смъртни случаи, доказан 5 одита с надчети, Вие обещахте и на
журналистите, както и на мен обещахте, че това няма да съществува
повече… няма… да се прекрати цялата история. До ден днешен господин
Филип Щерев продължава да командори в дом „Гергана“, старците звънят
на телефоните и молят за помощ, защото аз не знам всъщност Вашите
подчинени, под Вас какво правят и защо не вземат някакви мерки. Това е
първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, до кога дарение, което е
направено на Община Варна, значи мнението на дарителя и неговото
желание категорично се вписва и се доказва, дарена е кола за овладяване
на популацията на животните. Преди 4 години лицето Иван Радев взима
заповед от господин Кирил Йорданов, с тази заповед се разхожда с тази
кола нагоре надолу, в същия момент горе няма никакви коли в ОПК
“Каменар“. Трета година сте като кмет тук. До тук не е избран нито един
управител на общинският приют в „Каменар“, а той не се избира, а по
Закона за защита на животните се назначава. Значи прекратихме историята
с господин Радев за начетите, подадохме сигнали на прокуратурата,
следващото лице, което беше с фалшива диплома, следващият човек, който
се появи фактически там също беше изгонен. В момента, който го избраха
сигнализирах и на самите журналисти, че лицето е съдено. Вие сте също
информиран за това нещо. В момента изпълнява службата една дама, която

и тук работи и горе за по 2-3 часа, което не е достатъчно. По закон трябва
да бъде 8 часа. Следващото нещо, което искам да попитам фактически,
което е много належащо и трябва де се знае докога няма да Ви се докладва
какво подаваме като сигнали? Докога когато вляза в деловодството и
подавам молба към Вас, лично към Вас за нещо, появява се една дама,
която работи на 27-мо гише и отказва да си каже името и казва, че няма да
подам молба до Вас, а трябва да пиша заявление. Аз отказвам, защото е
регламентирано какво мога да подам и тя звъни на Даринка Колева да
дойдат да ме арестуват. Сега тая Община не мога да разбера всъщност на
частни лица ли е? Вие ли сте ни шефа? И кой трябва да се разпорежда?
Благодаря Ви. Това са моите въпроси.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Господине заповядайте. Няма
други заявки освен господина. Последно питане. Заповядайте. Моля да се
представите за протокола.
Радолюб СИМЕОНОВ
Радолюб Симеонов от кв. „Чайка“ бл. 36. Кв. „Чайка“ е застроен
много отдавна още през 60-те години и всички собственици на имоти, това
бяха предимно лозя, всичките те бяха обезщетени с апартаменти, така че
нямаше някой който да не е обезщетен. Всички имаха това. Сега
последното, което стана с направата на нов план за „Чайка“, аз няма да
говоря за цялата Чайка, но на най-конкретно около училищата. Две
училища има там. Там има един блок пред… на пешеходна пътека,
заплануван пред бл. 37, един още по-надолу пак на метри, друг на
волейболната площадка, където пораснаха поколения деца от „Чайка“,
поколения, друг един има отзад, който е зад 36-ти и зад 38-ми, значи това е
просто, тези блокове са планирани без да се съобразява с
инфраструктурата, няма там за вода, канал, платната уличните са не повече
от 3,80 м. Там всеки ден идват много, много коли, които родителите водят
децата си на двете училища, така че там е просто неприемливо да се
построят някакви блокове. Освен това, пак ви повтарям…
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да отправите конкретно питане само, имате ли конкретно
питане?
Радолюб СИМЕОНОВ
… кога официално да дойде, да се спре това нещо, да се спре този
тормоз над гражданите на „Чайка“?

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Давам думата извинявам се, господин кмете,
заповядайте.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми гости и съграждани, ще взема отношение към думите на
господин Костадинов и му благодаря в огромна степен за коректното
изказване, защото истина е, че прибързаните решения, решенията
направени под силата на емоциите и историята го показва, до какво водят
и в крайна сметка те са в ущърб и на обществения интерес като цяло и на
конкретно на определени граждани и подобни ситуации имахме вече
няколко. Прави впечатление обаче, че там където Общината анонсира
сериозни инвестиционни намерения или с други думи трайно решаване на
въпросите на цели райони на града, възниква подобно противопоставяне на
хората, което е изключително грешно и пагубно и подкрепям напълно
господин Костадинов в думите му които каза, че тези въпроси в крайна
сметка наистина трябва да ги решаваме по начин по който на първо място
да бъде обществения интерес, закона, но без да противопоставяме едни
граждани на Варна на други в една нели некоректна, бих казал, ситуация.
Така се случи и в „Чайка“, защото интересът на Общината всъщност е
единствено и само да оправя междублоковите пространства, улиците,
паркоместата, детските площадки, спортните площадки, т.е. да създадем
един наистина европейски облик на районите на града за какво и аз лично
съм поел ангажимент. Категорично и в свое лице, а и вярвам на всички,
които са в залата на никой не му е в идеята, че тези микрорайони трябва да
се презастрояват неразумно, че трябва да се превърнат в бетонови
площадки и т.н., но работа на всички нас е в крайна сметка да направим
така, че да зачетем закона и да защитим в максимална степен, в
максимална обществения интерес и затова приветствам предложението на
господин Костадинов и двете теми, които днес коментираме да бъдат
разгледани с експерти, с участието на гражданите и на заинтересованите
лица, разбира се, за да могат да се вземат в крайна сметка правилни
решения, а не след 4 години, както сега общо взето виждаме проблемите
как се генерират, а решението от 2010 година, нали да се получи така, че
след 4 години примерно нашите решения днес, вашите в действителност да
бъдат по същия начин проблем и да генерират едно противостояние у
хората. Така беше и във „Възраждане“, защото там предвиждахме и в
момента даже изграждаме и парка, и спортните площадки, и детските
площадки, и междублоковите пространства бяха предвидени. Имаше един
социален блок. Някой подлъга хората, че ще местим там „Максуда“ и сега
обаче вече нямаме европейското финансиране, изпуснахме парите, с които
можехме да имаме 250 общински жилища. Аз не знам на вашите приемни

гражданите не поставят ли тези въпроси, но при мен ежедневно идват хора
в тежко положение, които имат нужда от жилища и да знаем, че ето
обръщам се към всички тези хора, ето едно ей такова действие, една такава
акция, бих казал нали довежда до това, че Община Варна в момента не
разполага на практика не разполага с общински жилищен фонд. Така се
случи и в 17-ти микрорайон в „Левски“. Анонсирахме инвестиция за 8
млн., която към днешна дата видно е, че няма как да реализираме. Подобна
е ситуацията и с „Кайсиева градина“. Осем милиона в инвестиционната
програма са ни, за да се превърне „Кайсиева градина“ в район еталон.
Безусловно интересът на Общината и на администрацията е реализирането
на точно тези проекти. Безусловно правилният път, който очерта и
господин Костадинов е в един разумен диалог с експертите, с реалното
зачитане на закона да бъдат изчистени тези проблемни зони. Аз затова
поемам и ангажимент да наложим временна забрана до изчистването на
ситуацията в „Кайсиева градина“, до преминаването на разглеждането на
тази тема в рамките на ресорните комисии на Общинския съвет и едно
крайно решение на практика на Общинския съвет, но призовавам и
Общинския съвет като цяло. Уважаеми колеги, нека в действията си
наистина се ръководим от обществения интерес, защото в момента имаме
възможност по линия и на европейските средства, и на оптимизациите в
бюджета, и на ред други лостове да инвестираме изключително сериозно в
подобряването на инфраструктурата не само в централните градски части,
не само по основните пътни артерии, но наистина да влезем и в
междублоковите пространства. Това, което хората очакват от нас и където
с десетилетия не е пипано и когато дискутираме тези въпроси и теми нека
го правим с разум, с отговорност, с ясното съзнание, че една грешна стъпка
всъщност ощетява десетки хиляди варненци по непоправим начин, нали по
непоправим начин и затова ще спра до тук, за да може Общинския съвет да
продължи работата си, защото днес има отново много важни решения,
които трябва да бъдат взети, но апелирам към този конструктивен тон,
който зададе господин Костадинов да са придържаме всички, за да може в
крайна сметка да се изчистват проблемите, но и хубавите неща, които
могат да се случват в града да не бъдат спъвани с изкуствени стъпки, с
изкуствено създадена конфронтация, защото се появява усещането, че има
определен кръг хора, определен кръг хора, които не искат в града да се
случва нищо. И пак казвам подобни конфликти се случат точно там където
анонсираме сериозни инвестиционни намерения. Защо подобен конфликт
не се случва в нито една друга част на града ни? Нима там ги няма същите
проблеми? Има ги. И затова да не се поддаваме на едни ей такива мъгляви
интереси, които общо взето с изкуствени стъпки се опитват да спират
естествения ход на развитието на града, естественият път, който бих могъл
да кажа, че уверено вървим по него, да направим така, че Варна наистина

да бъде един прекрасен град с прекрасна градска среда. Благодаря ви и
успешна работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Култура и духовно развитие“ относно:
(1) – удостояване с почетен знак за заслуги към Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
(2) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна”
за ярки постижения в областта на културата за 2016 г.
(3) – приемане на докладите за осъществените читалищни дейности
и разходваните средства от бюджета за 2015 г. и Годишна програма за
развитие на читалищната дейност на територията на Община Варна
за 2016 г.
(4) – именуване на улици находящи се в со „Орехчето“, с. Звездица,
Община Варна.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

252-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл.
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна, във връзка с националния празник 24 май – Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост, Общински съвет – Варна
удостоява комодор проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров с Почетен знак
„За заслуги към Варна” – златен.
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 – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

253-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл.
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна, във връзка с националния празник 24 май – Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост, Общински съвет – Варна
удостоява проф. д-р Пламен Благоев Илиев с Почетен знак „За заслуги
към Варна” – златен.
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 – 1, отсъстват – 7/

254-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 1 и чл. 6, ал. 8 от Статут за присъждане на награди „Варна” за ярки
постижения в областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава
решението от 25 април 2016 г. на Журито за удостояване с Голяма награда
„Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за
2016 г. на следните творци и творчески колективи:
ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”:
Проф. Стоимен Иванов Стоилов – за монументалните живописни
творби, създадени през 2015 г. в класическото фоайе на Икономически
университет – Варна.
І. ЛИТЕРАТУРА
1. Николай Маринов Савов - за издадената му книга с разкази
„Любов“.
2.
Международна
творческа
организация
„Славянска
литературна и артистична академия“ – за 10-годишна литературна
дейност и художествен превод, за изключителен принос за
популяризирането на българската литература по света, за утвърждаването
на варненските културни практики и автори.
ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

Георги Йорданов Георгиев – за налагане на европейски измерения
в съвременната българска живопис.
ІІІ. ТЕАТЪР
Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ
Варна – за 95-ти юбилеен творчески сезон, реализирал спектакли с високи
естетически качества, адекватни на съвременните европейски театрални
стандарти и достойни за дълголетната история на културния институт.
ІV. МУЗИКА
Женски народен хор „Цветница“ с диригент Атанас Илиев - за
популяризиране на българското фолклорно богатство и високи постижения
в областта на хоровото изкуство.
V. ОПЕРА
(изпълнителско изкуство)
ХОР при Държавна опера към ТМПЦ – Варна с диригент
Стефан Бояджиев – за участие в рамките на „Опера в летния театър“ –
Варна 2015 г. и за значими творчески постижения в областта на хоровото
изкуство.
VІ. ТАНЦ
Няма номинации.
VІІ. КИНО
Няма номинации.
VІІІ. АРХИТЕКТУРА
Колективна награда за Икономически университет – Варна с
ректор проф. д-р Пламен Илиев - за мащабен проект и реставрация на
старата класическа сграда на университета.
ІХ. ЖУРНАЛИСТИКА
1. Наско Якимов Димитров – за дългогодишна книжовна,
редакторска и издателска дейност, за съхраняването и популяризирането
на художествена литература.
2. Николай Николов Увалиев – за цялостна дейност като създател
и главен редактор на електронното издание E библиотека „Паметта на
българите“.

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 – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/

255-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26 А,
ал. 2 и ал. 5 от Закона за народните читалища и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД16008046ВН/01.04.2016 г., Общински съвет –
Варна приема докладите на народните читалища на територията на
Община Варна по показатели за дейност, предоставената субсидия от
държавния бюджет за 2015 г. и Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на територията на Община Варна за 2016 г.,
съгласно приложения № 1 и № 2 към настоящото решение.
Общински съвет – Варна изключва от списъка на Годишна програма
за развитие на читалищната дейност на територията на Община Варна за
2016 г. - НЧ „Цар Борис III“, с адрес гр. Варна, кв. „Победа“, ул. „Анри
Барбюс“ № 53 с председател Гая Ламбрева, поради липса на Годишен
финансов отчет и развиване на дейност.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/

256-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА и по
предложение на Николай Йорданов - кмет на кметство „Звездица” с рег. №
РД16008974ЗВЦ-001ВН/13.04.2016 г., Общински съвет – Варна именува
улици, находящи се в со „Орехчето“, с. Звездица, Община Варна,
описани подробно в приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука
и образование“ относно:
(1) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето
образование за 2016 г.
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на
предучилищното и училищното образование за 2016 г.
(3) – закриване на Седмична детска градина № 34 „Горски кът“,
находяща се в кк „Златни пясъци“, гр. Варна.
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

257-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл.
2.7 и чл. 3.11 от Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето
образование, Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в
сферата на науката и висшето образование за 2016 г., както следва:
I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:
доц. д-р Силва Петева Андонова – Атанасова, д.м.н. – за
присъединяване на Клиниката по неврология в УМБАЛ „Света Марина“ –
Варна към Глобалната инициатива за безопасно лечение на инсулт SITS първата българска неврологична клиника, присъединена към регистъра.
Предложение от Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” –
Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:
Екипът на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Света
Марина“ – Варна с ръководител доц. д-р Елица Петкова Енчева Мицова, д.м. – за инсталирането и въвеждането в експлоатация на

високотехнологична лъчетерапевтична апаратура, както и осигуряването
на специфични методики, необходими за работа с нея. В прилагането на
иновативни подходи и прецизни техники при лечение на пациенти с
онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение.
Предложение от Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” –
Варна.
II. ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
доц. д-р Райна Иванова Христова - за издаване на монографията
„Българският черноморски шелф и крайбрежие през квантенера –
геоложка еволюция и климатични промени“.
Предложение от Института по Океанология – БАН.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Недко
Иванов Димитров – за провеждане на научно изследване на тема
„Функционално зониране на националните морски пространства за
изграждане на информационна система за управление на крайбрежната
зона“.
Предложение от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
проф. д-р Стефан Минчев Вачков – за издаване на
монографичното изследване „Иновациите – новата нормалност в
банкирането“.
Предложение от Икономически университет – Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител проф. д.ик.н. Анна Недялкова –
президент на ВСУ „Черноризец Храбър” - за разработване на дигитална
платформа „SmartFuture“ насочена към внедряване на нов модел на
образователната дейност.
Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.
IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

Проф. д-р на техническите науки, инж. Крум Костов Герасимов –
за разработване на софтуерни средства и методи за анализ и настройка на
системни стабилизатори.
Предложение от Технически университет – Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител доц. д-р Димитър Йорданов
Димитракиев - за разработване на „Предпроектно проучване на система
за наблюдение на морската среда за целите на безопасността и сигурността
на корабоплаването“.
Предложение от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
257-3-1. 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 – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/

258-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4
от раздел ІІ „Общи положения” и чл. 9 от раздел IV „Процедура за
номиниране” от Статут за награда „Варна” в системата на предучилищното
и училищното образование, Общински съвет – Варна присъжда награда
„Варна” в системата на предучилищното и училищното образование за
2016 г., както следва:
І. „Ученик на годината” в областта
на общообразователната подготовка
Димитър Ясенов Опърлаков - ученик от VIII „б“ клас в МГ „Д-р
Петър Берон“, спечелил златен медал на Национална олимпиада по
математика през май 2015 г. с максимален брой точки. Сребърен медал от
Иранска олимпиада по геометрия - 3 септември 2015 г.
ІІ. „Ученик на годината” в областта
на професионалната подготовка
Мадлен Сабинова Сергеева - ученичка от VIII клас в Спортно
училище „Георги Бенковски“, състезател по художествена гимнастика,
спечелила бронзов медал с ансамбъл 5 топки и VII-мо място в многобоя на
Европейско първенство в Минск.

ІІІ. „Учител на годината” в областта
на предучилищното образование
Няма номинации.
ІV. „Учител на годината” в областта
на обслужващите звена
Юлия Стефанова Недева – старши учител „Музикално изкуство“,
ръководител на ВА „Сребърни звънчета“. Прилага интерактивни методи на
обучение и индивидуален подход към личността на всяко дете. ВА
„Сребърни звънчета“ са спечелили призови места от участия в конкурси и
фестивали. Два златни медала, пет сребърни медала и два бронзови медала
от МК „Съзвездие“, Порторож, Словения - юли 2015 г.
V. „Учител на годината” в областта
на основното образование
Керанка Йорданова Колева – старши учител в начален етап в ОУ
„Петко Рачев Славейков“, за успешни изяви на нейните ученици на
регионално, национално и международно равнище. Неин възпитаник
Стефания Милева печели първо място на „Московска олимпиада по
математика“ - 28 февруари 2016 г.
VI. „Учител на годината” в областта
на средното образование
Стоян Иванов Ненков – старши учител по математика в МГ „Д-р
Петър Берон“, за подготовката и постигнатия успех на ученика Димитър
Опърлаков, сребърен медал от Иранска олимпиада по геометрия - 3
септември 2015 г.
VII. „Учител на годината” в областта
на професионалната подготовка
Живко Станков Николов – дългогодишен учител по спорт
„Вдигане на тежести“ в Спортно училище „Георги Бенковски“ за
подготовката и постигнатия успех от държавни първенства на 10 негови
възпитаници спечелили 32 първи места в три състезателни дисциплини –
двубой, изтласкване и изхвърляне.

VIII. „Колектив на годината” в областта
на предучилищното образование
ЦДГ „Слънчева дъга“ с директор Янка Иванова – нова,
съвременна и модерна детска градина с високо квалифициран,
професионален и амбициозен колектив.
Тук се градят личности, развива се потенциала на всяко дете,
създават се навици, дават се знания, формира се стил на общуване,
възпитават се морални ценности, качества като толерантност, доброта и
приятелство. За своя всеотдаен труд колективът се радва на признанието
на родителите и обществеността.
Детската градина има разнообразна и широкообхватна дейност.
Участва в много проекти и инициативи. Прави живота на децата наситен с
преживявания, чрез участия в конкурси и изложби, за което свидетелстват
спечелените грамоти и отличия.
ІХ. „Колектив на годината” в областта
на основно училищно образование и обслужващи звена
ОУ „Ангел Кънчев“ с директор Камелия Минчева –
преподавателит е в училището са учители с авторитет сред
обществеността. Прилагат иновативни подходи на преподаване за
Екологизация на учебния процес - съвместно със студентска организация
AIESEX ежегодно се провежда система от учебни часове на английски
език с екологична насоченост. Екипът на училището работи по редица
национални и международни проекти: „Водата – европейска задача в
глобален контекст“ – програма „Еразъм+“, „Зелено бъдеще“ – национален
образователен проект, „Без свободен час“ – национална програма „На
училище без свободен час“. Възпитаниците на училището са спечелили 10
златни, 15 сребърни и 12 бронзови медала в състезанието „Математика без
граници“, както и редица призови места от участия в спортни, музикални и
международни състезания.
Х. „Колектив на годината” в областта
на средно училищно образование и обслужващи звена
ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ с директор Галина Германова - за високия
професионализъм и всеотдаен труд на учителите и учениците, които със
своята работа допринасят за постигане на високи резултати в
задължителната образователна подготовка по английски, немски и
френски език. Участия в олимпиади и конкурси на регионално, национално
и международно ниво. Училището е Център за езикови компетенции по
немски език към посолството на Федерална Република Германия,

акредитиран изпитен център на Pearson Test of English, член на общността
Pearson Longman и сътрудничи с Асоциацията на Кеймбридж училищата в
България.
258-3-1. 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 – 49, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/

259-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл.17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и във връзка с
докладна записка от Славчо Славов – Председател на ПК „Наука и
образование“ с рег. № ОС16000377ВН/03.05.2016 г., Общински съвет –
Варна взема решение за закриване на Седмична детска градина № 34
„Горски кът“, находяща се в кк „Златни пясъци“, гр. Варна, считано от
01.06.2016 г. и възлага на кмета на Община Варна да предприеме
необходимите действия за изпълнение на решението.
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 – 32, против – 9, въздържали се – 8, отсъстват – 2/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – приемане на Общинска стратегия за превенция на
ХИВ/СПИН и СПИ 2016 г. - 2020 г.
Докл.: доц. Антоанета Цветкова – Председател на
ПК „Здравеопазване“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

260-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16005996ВН/12.03.2016 г., Общински съвет – Варна приема
„Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ 2016 г. 2020 г.“, съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 3/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Младежки дейности и спорт“ относно:
(1) – отмяна на действащата „Наредба за условията и реда за
финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от
неправителствени организации и неформални младежки групи по
програма „Младежки дейности“ на Община Варна“ и приемане на нова
наредба.
(2) – отмяна на действащата „Наредба за функционирането на
Младежка доброволческа служба – Община Варна“ и приемане на нова
наредба.
Докл.: Мартин Байчев – Председател на ПК „МДС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

261-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15029563ВН/02.12.2015 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за
условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти,
реализирани от неправителствени организации и неформални младежки
групи по програма „Младежки дейности“ на Община Варна, приета с
решение № 1855-12(36)/11, 12.11.2014 г. на Общински съвет – Варна.
Приема нова Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени
организации и неформални младежки групи по програма „Младежки
дейности“ на Община Варна, съгласно приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 2/

262-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15029562ВН/02.12.2015 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за
функционирането на Младежка доброволческа служба – Община Варна,
приета с решение № 218-12(4)/01.02.2012 г. на Общински съвет – Варна.
Приема нова Наредба за функционирането на Младежка
доброволческа служба – Община Варна, съгласно приложение към
настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Социални дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1845(7)/20.04.2016 г.
Докл.: д-р Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

263-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуален кодекс, Общински съвет – Варна допуска
поправка на очевидна фактическа грешка на решение № 1845(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет – Варна, като името Иво Ивайлов
Иванов, следва да се чете: Иво Ивайло Иванов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – предоставяне на право на ползване върху Стадион
„Локомотив“ и Стадион „Спартак“, гр. Варна.
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ
с идентификатор № 72709.501.927.
(3) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ с
идентификатор № 72709.501.926.
(4) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен“ № 16.
(5) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 110.
(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.4502.287.
(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3196.
(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети
Седмочисленици“ № 13.
(9) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Балъм
дере“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4503.325.
(10) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Сотира“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2508.1423.

(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2Б.
(12) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Света
Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор №
10135.2575.1699.
(13) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Света
Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор №
10135.2575.1698.
(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в Община Варна, с.
Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 8а, представляващ ПИ с идентификатор
№ 72709.501.953.
(15) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване безвъзмездно от Община Варна на част от имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1.
(16) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване безвъзмездно от Община Варна на имот, находящ се в гр.
Варна, кв. „Аспарухово“, жк. „Дружба“ бл. 9, ет. 1.
(17) – даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на
ползване върху имот частна - общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ № 24.
(18) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
предоставяне безвъзмездно за управление имот и сгради, находящи се в гр.
Варна, жк. „Възраждане“, Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров“.
(19) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване и
управление на районните администрации изградените на тяхна територия
закрити велопаркинги.
(20) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2015 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на
одитори за 2016 г. на:
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА”
ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 ВАРНА” ЕООД.

- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА
– СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД.
„ДИАГНОСТИЧНО
КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР
„ЧАЙКА““ ЕООД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

264-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
– Варна възлага на кмета на Община Варна да прекрати сключения
договор № Д10-9200/1217/30.11.2010 г. между „Спортен комплекс
„Спартак“ АД и Община Варна с предмет популяризиране футбола като
масов спорт сред обществеността на общината и рекламиране на Община
Варна.
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 – 42, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 4/

265-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел
“ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ВАРНА“, ЕИК 176822428,
представлявано от Атанас Василев Атанасов, Илко Константинов Станчев
и Людмил Тодоров Горанов, заедно, като членове на Управителния съвет,
върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.3516.163, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница“, с
площ от 52 154 кв.м., за срок от 5 години.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
7057/24.08.2012 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

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 – 37, против – 2, въздържали се – 5, отсъстват – 7/

266-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна, като акционер в „Спортен комплекс „Спартак“ АД, възлага на Гошо
Дичев Танчев и Илияна Русанова Кръстева, като представители на Община
Варна в Съвета на директорите на „Спортен комплекс „Спартак“ АД, ЕИК
148063980, да инициират свикване на заседание на Съвета на
директорите на дружеството и да гласуват „За“, по следния проект за
дневен ред:
1. Вземане на решение за прекратяване на сключения договор между
„Спортен комплекс „Спартак“ АД и СНЦ „Футболен клуб Спартак Варна
1918“ за предоставяне на право на ползване върху стадион „Спартак“,
ведно със Спортна зала на един етаж, със застроена площ от 705 кв.м.;
2. Вземане на решение за сключване на договор за предоставяне на
безвъзмездно право на ползване върху стадион „Спартак“, ведно със
Спортна зала на един етаж, със застроена площ от 705 кв.м. на Сдружение
с нестопанска цел “ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ВАРНА“ ЕИК
176822428, представлявано от Атанас Василев Атанасов, Илко
Константинов Станчев и Людмил Тодоров Горанов, заедно, като членове
на Управителния съвет.
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 – 40, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 6/

267-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006496ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.927

/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и седем/, с площ от 491 (четиристотин деветдесет и
един) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при
граници на имота: ПИ 72709.501.926, ПИ 72709.501.928, ПИ 72709.501.801
и ПИ 72709.501.1033, предмет на Акт за общинска собственост №
8667/08.10.2015 г., в размер на 20 600 лв. (двадесет хиляди и шестстотин
лева), без ДДС.
267-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост 2016 г.”, и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006496ВН/16.03.2016 г., Общински съвет - Варна
реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот –
частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.927
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и седем/, с площ от 491 (четиристотин деветдесет и
един) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при
граници на имота: ПИ 72709.501.926, ПИ 72709.501.928, ПИ 72709.501.801
и ПИ 72709.501.1033.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8667/08.10.2015 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на
20 600 лв. (двадесет хиляди и шестстотин лева), без ДДС. Стъпка на
наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна цена, в размер на 2
060 лв. (две хиляди и шестдесет лева), без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за Закон за
юридическите лица с нестопанската цел) или документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 060,00 лв.
(две
хиляди
и
шестдесет
лева),
платими
по
IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от
200,00 лв. (двеста лева), платима по IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

268-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закон за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006495ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.926
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и шест/, с площ от 451 (четиристотин петдесет и
един) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при
граници на имота: ПИ 72709.501.927, ПИ 72709.501.801, ПИ 72709.501.804,
ПИ 72709.501.725 и ПИ 72709.501.1033, предмет на Акт за общинска
собственост № 8666/08.10.2015 г., в размер на 18 834 лв. (осемнадесет
хиляди осемстотин тридесет и четири лева), без ДДС.

268-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Варна, в изпълнение на „Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост 2016 г.”, и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД16006495ВН/16.03.2016 г., Общински съвет Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.926
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и шест/, с площ от 451 (четиристотин петдесет и
един) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при
граници на имота: ПИ 72709.501.927, ПИ 72709.501.801, ПИ 72709.501.804,
ПИ 72709.501.725 и ПИ 72709.501.1033.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8666/08.10.2015 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на
18 834 (осемнадесет хиляди осемстотин тридесет и четири) лева, без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 1 883,40 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и три лева и
0,40 ст.) без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за Закон за
юридическите лица с нестопанската цел) или документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 883,40 лв.
(хиляда осемстотин осемдесет и три лева и 0,40 ст.), платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
200
(двеста)
лева,
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

269-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закон за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006497ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.928
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и осем/, с площ от 685 (шестстотин осемдесет и пет)
кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при граници
на имота: ПИ 72709.501.888, ПИ 72709.501.727, ПИ 72709.501.716, ПИ
72709.501.801, ПИ 72709.501.927 и ПИ 72709.501.1033, предмет на Акт за
общинска собственост № 8668/08.10.2015 г., в размер на 30 860,53 лв.
(тридесет хиляди осемстотин и шестдесет лева и 0,53 ст.), без ДДС.
269-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост 2016 г.” и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006497ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна

реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот –
частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.928
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и осем/, с площ от 685 (шестстотин осемдесет и пет)
кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при граници
на имота: ПИ 72709.501.888, ПИ 72709.501.727, ПИ 72709.501.716, ПИ
72709.501.801, ПИ 72709.501.927 и ПИ 72709.501.1033.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8668/08.10.2015 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на
30 860,53 лв. (тридесет хиляди осемстотин и шестдесет лева и 0,53 ст.), без
включен ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена в размер на 3 086 (три хиляди и осемдесет и шест) лева, без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за Закон за
юридическите лица с нестопанската цел) или документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 086 (три
хиляди
и
осемдесет и
шест) лева,
платими
по
IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу

сумата
от
200
(двеста)
лева,
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

270-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ071903ВН001ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска
собственост, находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен” № 16,
представляващ 276 (двеста седемдесет и шест) кв.м. ид.части от УПИ №
ІХ-347,348 в кв. 15, целия с площ от 543 (петстотин четиридесет и три)
кв.м. по Акт за общинска собственост № 7000/20.06.2012 г., при граници
на имота: улица, УПИ № VІІІ-342, 343, УПИ № ІІ-346, УПИ № Х-общ., в
размер на 2 255 (две хиляди двеста петдесет и пет) лева, без ДДС, при
пазарна стойност на 1,00 (един) кв.м. – 8,17 (осем лева и седемнадесет
стотинки) лева, без ДДС на Сали Яшар Али.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 4/

271-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закон за общинската собственост и по предложение на кмета на Община

Варна с рег. № РД16001116ВН/15.01.2016 г., във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската
собственост, а именно: продажба на недвижим имот частна – общинска
собственост, представляващ 21,75 кв.м. идеални части от поземлен имот с
идентификатор 10135.1030.302 /десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и
тридесет.триста и две/, с 1 690,41/2 051 кв.м. площ, находящ се в гр. Варна,
бул. „Владислав Варненчик“ № 110, при граници на имота: ПИ
10135.1030.309,
ПИ
10135.1030.305,
ПИ
10135.1030.301,
ПИ
10135.1030.261, ПИ 10135.1030.303, ПИ 10135.1030.306 на Тодор Тодоров
Караславов и Галина Тодорова Караславова, при равни квоти, Общински
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в
размер на 3 050 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 - 140,23 лева,
без ДДС.
За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска
собственост № 7451/25.06.2013 г., вписан в Служба вписвания гр. Варна на
26.06.2013 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 4/

272-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“, и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ061229ВН002ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка
изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, а именно продажба на поземлен имот с идентификатор
10135.4502.287 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин
и две. двеста осемдесет и седем), целият с площ от 304 (триста и четири)
кв.м, по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр. Варна, предмет
на Акт за частна общинска собственост № 6217/18.03.2011 г., при граници:
поземлени имоти с идентификатори 10135.4502.279 и 10135.4502.276, по
заявление от Сержо Тодоров Тодоров, в размер на 41 200 лв. (четиридесет
и една хиляди и двеста лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един)

кв.м. – 135,53 лв. (сто тридесет и пет лева петдесет и три стотинки), без
ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 4/

273-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ083378ВН010ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 133 кв.м. идеални части от ПИ №
10135.5403.3196 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди
четиристотин и три.три хиляди сто деветдесет и шест), целия с площ от 1
216 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, при граници на
имота: ПИ № 10135.5403.3793, ПИ № 10135.5403.576, ПИ №
10135.5403.577, ПИ № 10135.5403.578, ПИ № 10135.5403.583, ПИ №
10135.5403.9615, ПИ № 10135.5403.3197 и ПИ № 10135.5403.586, в размер
на 3 700 (три хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, при пазарна стойност
на 1 кв.м. възлизаща на 27,82 (двадесет и седем лева и осемдесет и две
стотинки) лева, без ДДС.
273-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ083378ВН-010ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да се
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна – Еленка Тодорова Тодорова, чрез продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 133 кв.м. идеални части от
ПИ № 10135.5403.3196 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди
четиристотин и три.три хиляди сто деветдесет и шест), целия с площ от 1
216 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, при граници на
имота: ПИ № 10135.5403.3793, ПИ № 10135.5403.576, ПИ №
10135.5403.577, ПИ № 10135.5403.578, ПИ № 10135.5403.583, ПИ №
10135.5403.9615, ПИ № 10135.5403.3197 и ПИ № 10135.5403.586.

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 7967/10.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията на
17.10.2014 г., вх. рег. № 23151, акт № 155, том LX, дело № 12600/2014 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 3 700 (три хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, на
съсобственика Еленка Тодорова Тодорова.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

274-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ241300ВН010ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 17 (седемнадесет) кв.м. идеални части от ПИ
№ 10135.2575.1967 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.хиляда деветстотин шестдесет и седем), целия с площ от
774 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Седмочисленици“ № 13,
при граници на имота: ПИ № 10135.2575.1966, ПИ № 10135.2575.670 и ПИ
№ 10135.2575.652, в размер на 1 105 (хиляда сто и пет) лева, без ДДС, при
пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 65 (шестдесет и пет) лева, без
ДДС.
274-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
АУ241300ВН-010ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна – Цветанка Събева Бакалова и Стойчо Илиев Бакалов, в режим на
СИО, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 17 (седемнадесет) кв.м. идеални части от ПИ №
10135.2575.1967 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.хиляда деветстотин шестдесет и седем), целия с площ от
774 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Седмочисленици“ № 13,

при граници на имота: ПИ № 10135.2575.1966, ПИ № 10135.2575.670 и ПИ
№ 10135.2575.652.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8583/15.07.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 17.07.2015 г., вх. рег. № 16636, акт № 107, том XLIII, дело №
9055/2015 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 1 105 (хиляда сто и пет) лева, без ДДС, на съсобствениците
Цветанка Събева Бакалова и Стойчо Илиев Бакалов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

275-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ010613ВН015ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 200 (двеста) кв.м. идеални части от ПИ №
10135.4503.325 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин
и три.триста двадесет и пет), целия с площ от 1 200 кв.м., находящ се в гр.
Варна, со „Балъм дере“, при граници на имота: ПИ № 10135.4503.326, ПИ
№ 10135.4503.525, ПИ № 10135.3510.1, ПИ № 10135.4062.40 и ПИ №
10135.4062.41, в размер на 5 690 (пет хиляди шестстотин и деветдесет)
лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 28,45
(двадесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки) лева, без ДДС.
275-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
АУ010613ВН-015ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна – Андон Петков Райков и Димитър Петков Димов, чрез продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 200
(двеста) кв.м. идеални части от ПИ № 10135.4503.325 (десет хиляди сто

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и три.триста двадесет и пет),
целия с площ от 1 200 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Балъм дере“, при
граници на имота: ПИ № 10135.4503.326, ПИ № 10135.4503.525, ПИ №
10135.3510.1, ПИ № 10135.4062.40 и ПИ № 10135.4062.41.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8544/22.06.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 26.06.2015 г., вх. рег. № 14736, акт № 111, том XXXVIII, дело №
8010/2015г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 5 690 (пет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС,
при равни квоти на съсобствениците Андон Петков Райков и Димитър
Петков Димов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

276-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ017351ВН012ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 26 кв.м. идеални части от ПИ №
10135.2508.1423 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
осем.хиляда четиристотин двадесет и три), находящ се в гр. Варна, со
„Сотира“, при граници на имота: ПИ № 10135.2508.440, ПИ №
10135.2508.9558, ПИ № 10135.2508.1238 и ПИ № 10135.2508.349, в размер
на 1 040 (хиляда и четиридесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1
кв.м. възлизаща на 40 (четиридесет) лева, без ДДС.
276-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
АУ017351ВН-012ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да се
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна – Желязко Руменов Желязков, чрез продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 26 кв.м. идеални части от

ПИ № 10135.2508.1423 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и осем.хиляда четиристотин двадесет и три), находящ се в гр.
Варна, со „Сотира“, при граници на имота: ПИ № 10135.2508.440, ПИ №
10135.2508.9558, ПИ № 10135.2508.1238 и ПИ № 10135.2508.349.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8467/02.06.2015 г., вписан в Служба по вписванията на
09.06.2015 г., вх. рег. № 12943, акт № 113, том XXXIII, дело № 6944/2015 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 1 040 (хиляда и четиридесет) лева, без ДДС, на
съсобственика Желязко Руменов Желязков.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

277-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ005129ВН015ВН/15.01.2016 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ 131 кв.м. идеални части от ПИ №
10135.5502.90 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и
две.деветдесет), целия с площ от 1 385 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2Б, при граници на имота: ПИ
№ 10135.5502.91 и ПИ № 10135.5502.5, в размер на 19 370 (деветнадесет
хиляди триста и седемдесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1
кв.м., възлизаща на 147,86 (сто четиридесет и седем лева и осемдесет и
шест стотинки) лева, без ДДС.
277-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ005129ВН-015ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна - „Газ Транс Петролиум“ ЕООД, ЕИК: 202458906, чрез продажба на

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 131 кв.м.
идеални части от ПИ № 10135.5502.90 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и две.деветдесет), целия с площ от 1 385 кв.м., находящ
се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2Б, при
граници на имота: ПИ № 10135.5502.91 и ПИ № 10135.5502.5.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 5633/09.04.2009 г., вписан в Служба по вписванията на
15.05.2009 г., вх. peг. № 8438, том XXIII, дело № 4791/2009 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 19 370 (деветнадесет хиляди триста и седемдесет) лева, без
ДДС, на съсобственика „Газ Транс Петролиум“ ЕООД, ЕИК: 202458906.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

278-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ029809ВН020ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване
частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Света Параскева“ № 49, представляваща земя с площ от 47 (четиридесет
и седем) кв.м. ид.част от ПИ № 10135.2575.1699 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда шестстотин
деветдесет и девет), целият с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест)
кв.м., съгласно удостоверение № 25-15245-23.02.2016 г., издадено от
Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Варна, при граници на
имота: ПИ № 10135.2575.930, ПИ № 10135.2575.1856, ПИ №
10135.2575.1822, ПИ № 10135.2575.1823, ПИ № 10135.2575.852, ПИ №
10135.2575.1698, находящ се в гр. Варна, ул. „Света Параскева“ № 49, в
размер на 3 298 (три хиляди двеста деветдесет и осем) лева, без ДДС.
278-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ029809ВН-020ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да

прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна - Мария Костадинова Панайотова чрез продажба на земя с площ от
47 (четиридесет и седем) кв.м. ид.част от ПИ № 10135.2575.1699, по
одобрената по горе пазарна оценка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

279-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ029810ВН021ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване
частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Света Параскева“ № 49, представляваща земя с площ от 50 (петдесет)
кв.м. ид.части – общинска собственост по Акт за частна общинска
собственост № 8543/22.06.2015 г. от ПИ № 10135.2575.1698 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет. хиляда
шестстотин деветдесет и осем), целия с площ 719 (седемстотин и
деветнадесет) кв.м., при граници на имота: ПИ № 10135.2575.1699, ПИ №
10135.2575.1823, ПИ № 10135.2575.920, ПИ № 10135.2575.1620, ПИ №
10135.2575.852, находящ се в гр. Варна, ул. „Света Параскева“ № 49, в
размер на 3 469 (три хиляди четиристотин шестдесет и девет) лева, без
ДДС.
279-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ029810ВН-021ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна - Мария Костадинова Панайотова, чрез продажба на земя с площ от
50 (петдесет) кв.м. ид.части от ПИ № 10135.2575.1698, по одобрената погоре пазарна оценка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

280-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от,
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ253682ВН017ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка,
изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, чрез продажба
частта на Община Варна, представляваща 398 (триста деветдесет и осем)
кв.м. ид.части от ПИ № 72709.501.953 (седемдесет и две хиляди
седемстотин и девет.петстотин и едно.деветстотин петдесет и три), целия с
площ 761 (седемстотин шестдесет и един) кв.м., находящ се в Община
Варна, с. Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 41а, при граници: ПИ №
72709.53.84, ПИ № 72709.501.290, ПИ № 72709.501.291, ПИ №
72709.501.981 в размер на 8 913 (осем хиляди деветстотин и тринадесет)
лева, без ДДС.
280-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ253682ВН017ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна
Красимир Тодоров Желязков, чрез продажба на имот-частна общинска
собственост, съгласно съставен Акт за общинска собственост №
8557/08.10.2015 г., представляващ 398 (триста деветдесет и осем) кв.м.
ид.части от ПИ № 72709.501.953, находящ се в Община Варна, с. Тополи,
ул. „Стоян Буйнов“ № 41а, при граници: ПИ № 72709.53.84, ПИ №
72709.501.290, ПИ № 72709.501.291, ПИ № 72709.501.981, по одобрената
по-горе пазарна оценка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

281-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 4 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16009919ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“: Допълва Раздел
III „Имоти, вещи и съоръжения, които Община Варна ще придобие в
собственост и способи за придобиване” с част от имот публична държавна
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1,
представляващ самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор
10135.1503.499.14.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
три.четиристотин деветдесет и девет.четиринадесет.едно) от 6-етажна
административна сграда с идентификатор 10135.1503.499.14 (десет хиляди
сто тридесет и пет. хиляда петстотин и три.четиристотин деветдесет и
девет.четиринадесет), цялата със застроена площ ЗП = 414 (четиристотин и
четиринадесет) кв.м., предмет на Акт за държавна собственост
4739/08.10.2003 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна вх. рег. №
2591, том VIII, Акт № 187, дело 1833.
281-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната
собственост, чл. 6, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за
държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16009919ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна взема
решение за придобиване безвъзмездно от Община Варна на част от имот
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р
Пискюлиев“ № 1, представляващ самостоятелен обект в сграда /СОС/ с
идентификатор 10135.1503.499.14.1 (десет хиляди сто тридесет и
пет.хиляда
петстотин
и
три.четиристотин
деветдесет
и
девет.четиринадесет.едно) от 6-етажна административна сграда с
идентификатор 10135.1503.499.14 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
петстотин и три.четиристотин деветдесет и девет.четиринадесет), цялата
със застроена площ ЗП = 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м.,
предмет на Акт за държавна собственост 4739/08.10.2003 г., вписан в
Служба по вписванията гр. Варна вх. рег. № 2591, том VIII, Акт № 187,
дело 1833.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилник за прилагане на Закона за
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на
частта от недвижимия имот в полза на Община Варна, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

282-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 4 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16009918ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“: Допълва Раздел
III „Имоти, вещи и съоръжения, които Община Варна ще придобие в
собственост и способи за придобиване” с имот-частна държавна
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, жк „Дружба“, бл.
9 (девет), ет. 1 (едно), представляващ самостоятелен обект в сграда /СОС/ с
идентификатор 10135.5502.12.1.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и две.дванадесет.едно.пет) от двуетажна сграда с
идентификатор 10135.5502.12.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и две.дванадесет.едно) със застроена площ ЗП = 312,45
(триста и дванадесет цяло и четиридесет и пет стотни) кв.м., предмет на
Акт за държавна собственост № 3027/10.05.2000 г.
282-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната
собственост, чл. 6, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за
държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16009918ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна взема
решение за придобиване безвъзмездно от Община Варна на имот-частна
държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, жк
„Дружба“, бл. 9 (девет), ет. 1 (едно), представляващ самостоятелен обект в
сграда /СОС/ с идентификатор 10135.5502.12.1.5 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.дванадесет.едно.пет) от
двуетажна сграда с идентификатор 10135.5502.12.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.дванадесет.едно) със застроена
площ ЗП = 312,45 (триста и дванадесет цяло и четиридесет и пет стотни)
кв.м., предмет на Акт за държавна собственост № 3027/10.05.2000 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилник за прилагане на Закона за
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на
недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

283-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна рег. №
АУ267312ВН-002ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Васил Левски –
Галата 1927“, върху недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ № 24,
представляващ:
- Поземлен имот с идентификатор 10135.5510.335, с площ от 3 432
кв.м.;
- Сграда с идентификатор 10135.5510.335.1, със застроена площ от
408 кв.м., за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване, върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

284-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16007021ВН001ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна приема следното изменение
в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2016 г.“: Допълва т. 3 „Имоти-общинска собственост,
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” т. 3.3
„Предоставяне безвъзмездно за управление“ с недвижим имот – публична
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“,
представляващ:
1. ПИ 10135.3511.220 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди
петстотин и единадесет.двеста и двадесет) по Кадастрална карта и
Кадастрален регистър, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
с площ от 21 695 (двадесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет)
кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование;
2. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.едно)

със ЗП = 834 (осемстотин тридесет и четири) кв.м., брой етажи: 3 (три),
предназначение: Сграда за образование;
3. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.2 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.две)
със ЗП = 696 (шестстотин деветдесет и шест) кв.м., брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Сграда за образование;
4. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.три)
със ЗП = 71 (седемдесет и един) кв.м. брой етажи: 3 (три), предназначение:
Сграда за образование;
5. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.4 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и
двадесет.четири) със ЗП = 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м., брой
етажи: 3 (три), предназначение: Сграда за образование;
6. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.5 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.пет)
със ЗП = 83 (осемдесет и три) кв.м., брой етажи: 3 (три), предназначение:
Сграда за образование;
7. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.6 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.шест)
със ЗП = 703 (седемстотин и три) кв.м., брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Сграда за образование, предмет на Акт за публична
общинска собственост № 8038/11.11.2014 г., вписан в Служба по
вписванията – гр. Варна вх. рег. 25622/14.11.2014 г., Акт № 15, LVII, дело
13933.
284-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление следния
недвижим имот и сгради – публична общинска собственост, находящи се в
гр. Варна, жк „Възраждане“:
1. ПИ 10135.3511.220 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди
петстотин и единадесет. двеста и двадесет) по Кадастрална карта и
Кадастрален регистър, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
с площ от 21 695 (двадесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет)
кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование;
2. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.едно)
със ЗП = 834 (осемстотин тридесет и четири) кв.м., брой етажи: 3 (три),
предназначение: Сграда за образование;
3. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.2 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.две)

със ЗП = 696 (шестстотин деветдесет и шест) кв.м., брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Сграда за образование;
4. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.три)
със ЗП = 71 (седемдесет и един) кв.м., брой етажи: 3 (три), предназначение:
Сграда за образование;
5. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.4 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и
двадесет.четири) със ЗП = 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м., брой
етажи: 3 (три), предназначение: Сграда за образование;
6. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.5 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.пет)
със ЗП = 83 (осемдесет и три) кв.м., брой етажи: 3 (три), предназначение:
Сграда за образование;
7. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.6 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.шест)
със ЗП = 703 (седемстотин и три) кв.м., брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Сграда за образование, предмет на Акт за публична
общинска собственост № 8038/11.11.2014 г., вписан в Служба по
вписванията – гр. Варна вх. рег. 25622/14.11.2014 г., Акт № 15, LVII, дело
13933, в полза на Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ЕИК 175779618,
находящо се в гр. Варна, жк „Възраждане“, представлявано от Иванка
Радославова Николова – Директор съгласно трудов договор № ЛС-07-01010/08.03.2001 г. сключен с Началник ИО на МОН Варна и допълнително
споразумение № РД08-52/18.09.2009 г. сключено с Началника на РИО – гр.
Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно
управление върху гореописания имот, както и 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/

285-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16009994ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна

предоставя за стопанисване и управление на съответните райони при
Община Варна изградените на тяхна територия закрити велопаркинги,
както следва:
Район „Приморски“
- Дворец на Културата и спорта – GPS 43.210113,27.929949;
- Икономически университет - GPS 43.208652,27.924394.
Район „Одесос“
- Басейн „Приморски“ – GPS 43.198184,27.920070;
- Ж.П. „Гара“ - GPS 43.198594,27.912068.
Район „Младост“
- Автогара „Варна“ – GPS 43.214917,27.896929;
- Мебелна палата - GPS 43.229027,27.870830.
Район „Владислав Варненчик“
- Районен парк „Владислав Варненчик“ – GPS 43.244171,27.853837;
- ОУ „Стоян Михайловски“ - GPS 43.237835,27.860603.
Район „Аспарухово“
- Кметство „Аспарухово“ – GPS 43.184044,27.892431;
- Спортни игрища - GPS 43.180203,27.903167.
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 – 46, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

286-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център
1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2015 г.
286-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на
„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина” –
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
286-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 1

„Света Клементина” – Варна” ЕООД д-р Веселин Божимиров Ангелов
за периода от 01.01.2015 г. до 02.12.2015 г.
286-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично-консултативен център 1 „Света
Клементина” – Варна” ЕООД за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/

287-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за
2015 г.
287-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на
„Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
287-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център
Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна” ЕООД Николай Иванов
Николов за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
287-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ АДВАЙС” ЕООД за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център Свети
Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/

288-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
3 – Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2015 г.
288-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
освобождава от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител
на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода
от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
288-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2,
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД Адриана Владимирова
Мавродинова за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
288-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет - Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна” ЕООД за
2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/

289-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
4 - Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2015 г.
289-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на
„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
289-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2,
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 4 - Варна” ЕООД проф. д-р Светослав Калчев
Калевски за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

289-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД за
2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/

290-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
приема годишния финансов отчет заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
V Варна - Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2015 г.
290-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова - управител на
„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина”
ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
290-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2,
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център V Варна - Света Екатерина” ЕООД доц.
Константин Георгиев Трошев за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
290-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет - Варна избира Светослав Петров
Станиславов – управител на „Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център V Варна Света Екатерина” ЕООД за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/

291-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и

годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
„Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2015 г.
291-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център „Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова
за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
291-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД за
2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/

292-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Александра Василева Манушева –
управител на „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД
за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 3, въздържали се – 13, отсъстват – 7/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – даване на съгласие за финансиране 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.“.
(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна за
финансиране по проект „Канализационна помпена станция – 5 главна,
напорна канализация до о.т. 131, довеждаща канализация да о.т. 134 и о.т.
73, реконструкция на водопроводна мрежа от о.т. 131 до о.т. 73 в кв. 9, 14,
15 и 16 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.
(3) – одобряване на Споразумение за партньорство за проектно
предложение „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка
не деца в неравностойно положение“.
(4) – опрощаване на неплатените такси в Домашен социален
патронаж – Варна за 2015 г.
(5) – допълване на Приложение 21 от бюджета на Община Варна за
2016 г.
(6) – приемане на Общинска програма „Детско дентално здраве“
и допълване на Приложение 22 от бюджета на Община Варна за 2016 г.
(7) – увеличаване на финансирането и капацитета с 200 места на
социалната услуга „Обществена трапезария“, предоставяна от фондация
„Вяра Надежда Любов“ за периода от 01.05.2016 г. до 30.09.2016 г.
(8) – отпускане на финансови средства за закупуване на 32 броя
защитни каски за мотоциклети и бонета за нуждите на сектор
„Специализирани полицейски сили“ при ОД на МВР - Варна.
(9) – отпускане на финансови средства за закупуване на 10 броя
специални топлозащитни облекла на Втора районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението”.
(10) – отпускане на финансови средства за провеждане на
Международен форум на европейския туристически бранш под наслов
MTS Get Together Bulgaria 2016 г. в гр. Варна, кк „Златни пясъци“.

(11) - даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор
в международен проект със заглавие „Ангажимент към европейското
доброволчество в Страсбург“ по програма за Еразъм+.
(12) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно
предложение по Пилотна схема за насърчаване използването на
електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд.
(13) – допълнение към Приложение 21 към решение 1063/5/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна.
(14) – даване на съгласие за участие на Община Варна като
партньор в проектно предложение по Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“

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

293-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД12004711ВН608ВН/24.03.2016 г. Общински съвет – Варна одобрява средства в размер
до 38 755,70 лева 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 периода от 01.04.2016 г. до 30.09.2016 г. за възнаграждения и
осигуровки на Ръководителя на проекта, счетоводителя и техническия
секретар на Проект № DIR-51011116-17-53 „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 екв. 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.“, съгласно приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

294-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД16009823ВН/21.04.2016 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна, да кандидатства за
безвъзмездна финансова помощ в размер до 1 155 349,38 лв. (един милион
сто петдесет и пет хиляди триста четиридесет и девет лева и тридесет и
осем стотинки) със средства от трансфера, предоставен на ПУДООС от
Държавен бюджет за 2016 г. за реализация на проект: “Канализационна
помпена станция – 5 главна, напорна канализация до о.т. 131, довеждаща
канализация от о.т. 134 и о.т. 73, реконструкция на водопроводна мрежа от
о.т. 131 до о.т. 73 в кв. 9, 14, 15 и 16 по плана на кк „Св. Св. Константин и
Елена”, гр.Варна.“.
Общински съвет – Варна определя стартирането на горецитирания
обект като приоритет за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

295-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61
от ЗМСМА и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16008445ВН/07.04.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по
проектно предложение „Подкрепа за предучилищното възпитание и
подготовка на деца в неравностойно положение” по процедура за
подбор на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и
подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
2. В изпълнение на т. 1 от Решението, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за
партньорство между Община Варна, Сдружение „Младежки алиансВарна“, ЦДГ № 4 „Теменужка“, ЦДГ №17 „Валентина Терешкова“, ОДЗ
№ 6 „Палечко“, ОДЗ № 31 „Боров кът“, във връзка с реализацията на
проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение” по процедура за подбор на проекти по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014-2020, в рамките на окончателно одобрения
от Управляващия орган бюджет на проектното предложение и

разпределението му между водещата и партньорските организации,
съгласно приложение към настоящото решение.
3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение” по процедура за подбор на проекти по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014-2020 и подписване на договор за
безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства за
мостово финансиране от бюджета на Община Варна за съответната година
съгласно графика за изпълнение на дейностите, преди възстановяване на
средствата от Управляващия орган.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 6/

296-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, и чл. 48, ал.
5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Варна и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД16008766ВН/11.04.2016 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за опрощаване на неплатените такси в общ
размер на 313.48 лв. (триста и тринадесет лева и четиридесет и осем
стотинки) за ползваните социални услуги от четирима граждани на Варна
по приложен списък от „Домашен социален патронаж“ – Варна в
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., съгласно приложение към
настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

297-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 43 от
Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД16008294ВН/05.04.2016 г., Общински съвет –
Варна допълва и изменя Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на
лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на
Община Варна за 2016 г.“, приет с решение №106-3/5/27.01.2016 г. на

Общински съвет – Варна, в частта за дирекция „Здравеопазване“, съгласно
приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

298-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД16009162ВН/14.04.2016 г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Приема програма „Детско дентално здраве“ и утвърждава разчет
за целеви разходи и субсидии, както следва:
„Детско дентално здраве“ – целево финансиране в размер на 15 000
лева на „Дентален център І – Варна“ ЕООД по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
от бюджета на Община Варна за 2016 г., съгласно приложение към
настоящото решение.
2. Допълва и изменя Приложение 22 „Програми за промоция,
профилактика и рехабилитация на общественото здраве“ от бюджета на
Община Варна за 2016 г., приет с решение № 106-3/5/27.01.2016 г. на
Общински съвет – Варна.
3. Извършва компенсирана промяна в Приложение 22 „Програми за
промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве“ от
бюджета на Община Варна за 2016 г., като целевото финансиране за
„Лечение с метадон на лица, зависими към опиоиди“ става 85 000 лв.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

299-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
39 900 лв. (тридесет и девет хиляди и деветстотин лева) на фондация
„Вяра Надежда Любов“ с управител Мариана Николова, ЕИК 103775100
за увеличаване капацитета с 200 места на социалната услуга „Обществена
трапезария“, предоставяна от фондация „Вяра Надежда Любов“ за периода
от 01.05.2016 г. до 30.09.2016 г., съгласно приложение към настоящото
решение.

Средствата да бъдат осигурени от „Социална програма 2016“, като
компенсирана промяна от дейност 898 „Други дейности по икономиката“
от Бюджета на Община Варна за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

300-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат закупени и предоставени от Община Варна
за нуждите на сектор „Специализирани полицейски сили“ при Областна
дирекция на МВР – Варна, 32 броя защитни каски за мотоциклети и
бонета.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г.
Дейност 239, § 10.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

301-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
7 000 лв. (седем хиляди лева) на Втора районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” за закупуване на 10 броя
специализирано топлозащитно противопожарно облекло.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г.,
като трансфер по § 61-02.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

302-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) на „БТС - Бългериън Турист
Сървисиз“ ООД, ЕИК: 813086548, представлявано от Иван Николаев
Грошев – управител, за провеждане на Международен форум на
европейския туристически бранш под наслов „MTS Get Together Bulgaria

2016“, който ще се проведе на 7 и 8 юни 2016 г. в гр. Варна и кк „Златни
пясъци“.
Допълва и изменя Приложение 19 “Разчет на разходите по бюджета
за 2016 г., финансирани с приходи от туристически данък“ от бюджета на
Община Варна за 2016 г., приет с решение № 106-3/5/27.01.2016 г. на
Общински съвет – Варна, като се добави:
- Международен форум на европейския туристически бранш под
наслов „MTS Get Together Bulgaria 2016“.
Извършва компенсирана промяна в Приложение 19 “Разчет на
разходите по бюджета за 2016 г., финансирани с приходи от туристически
данък“, дейност „Други дейности по икономиката“, както следва:
- 30 000 лв. да бъдат пренасочени от „Участие на Община Варна в
международни туристически борси и изложения в т.ч. и в страната“,
остават 150 000 лв.
- 10 000 лв. да бъдат пренасочени от „Нови туристически продукти,
проучване и анализи, нови борси, маршрути и други“ по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“ остават 20 000 лв.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

303-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД16010644ВН/03.05.2016 г.,
Общински съвет – Варна реши:
- Дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по проект
“Ангажимент към европейското доброволчество в Страсбург”, по
програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност“,
Образователна мобилност за младежи.
- Дава съгласие да се осигурят средства за заемообразно
финансиране в размер на 3 930 евро (7 686,41 лв.) от бюджета на Община
Варна за съответната година за изпълнение на проект “Ангажимент към
европейското доброволчество в Страсбург”, по програма „ЕРАЗЪМ+”,
Ключова дейност 1, „Образователна мобилност“, Образователна
мобилност за младежи, необходими за покриване на първоначалните
допустими разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от
Европейската комисия. Конкретният размер на средствата да бъде
предвиждан, съгласно одобрения в договора за безвъзмездна финансова
помощ времеви график за изпълнение след одобрение на проекта.
- Дава съгласие да се предоставят средства в размер на 1 570 евро
(3 070,66 лв.) за осигуряване на собствения принос на Община Варна, като

партньор по проекта от бюджета на Община Варна, дирекция
„Образование и младежки дейности“, дейност 369 „Други дейности по
младежта“.
- Дава съгласие кметът на Община Варна да подпише от името на
Община Варна, мандатно писмо на хартиен носител, като партньор по
проект “Ангажимент към европейското доброволчество в Страсбург”,
по програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1, „Образователна
мобилност“, Образователна мобилност за младежи, както и последващите
допълнения и пояснения.
- Кандидатът да бъде избран след провеждане на конкурс от
комисия, в която да вземат участие минимум двама общински съветника и
представители на администрацията, посочени от кмета на Община Варна.
Комисията да определи критериите към участниците за избор на
представител по проекта.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

304-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
– Варна избира Николай Красимиров Георгиев и Борислав Пламенов
Нанков – общински съветници, мандат 2015 – 2019 г., за членове на
комисията за определяне на критериите към участниците и за избор на
представител
по
проект
“Ангажимент
към
европейското
доброволчество в Страсбург”, по програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова
дейност 1, „Образователна мобилност“, Образователна мобилност за
младежи.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

305-8. На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и
по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16010661ВН/03.05.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
– Дава съгласие Община Варна да участва с проектно предложение
по Пилотна схема за насърчаване използването на електромобили,
финансирана от Националния доверителен екофонд, за закупуването на 3
(три) броя електромобили.
– След одобрение на проектното предложение и подписване на
Договор за безвъзмездна финансова помощ, Общински съвет – Варна дава

съгласие, Община Варна да осигури средства от бюджета на Община
Варна за съответната година за покриване на допустимите разходи, преди
те да бъдат възстановени от финансиращата програма в рамките на
бюджета на проекта за закупуване на електромобилите.
- След одобрение на проектното предложение и подписване на
Договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури
средства от бюджета на Община Варна за осигуряване на собствения
финансов принос по проект за закупуване на електромобили, финансиран в
рамките на Пилотна схема за насърчаване използването на електромобили
от Националния доверителен екофонд.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

306-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 43 от
Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД16010642ВН/03.05.2016 г., Общински съвет –
Варна допълва Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата,
които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община
Варна за 2016 г.“, приет с решение №106-3/5/27.01.2016 г. на Общински
съвет – Варна, по следния начин:
№ Маршрут
Учебно,
Дирек Учител Гл.сче ЗАС, Работник
по
детско
тор
и
тово
дома поддръжка,
ред
заведение
дител
кин огняр и др.
27. ДобричЦДГ№4
1
Варна
„Теменужка“
28. ПровадияЦДГ№4
1
Варна
„Теменужка“
29. м. „Ален
ЦДГ №32
1
мак“-Варна
„Моряче“
Всичко
8
69
5
5
4
Средствата за възстановяване на транспортните разходи са от бюджета на
съответната детска градина.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

307-8. На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 59 и чл. 61
от ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16011110ВН/10.05.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проект
CityWalk, по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 20142020 г.;
2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, за
финансирането на проект CityWalk, по Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., Община Варна да осигури средства
от бюджета на Община Варна за покриване на допустимите разходи, преди
те да бъдат възстановени от Програма за транснационално сътрудничество
„Дунав“ 2014-2020 г.
3. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по
проект CityWalk по Програма за транснационално сътрудничество
„Дунав“ 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото решение.
4. В изпълнение на т. 3 от Решението, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за
партньорство по проект CityWalk по Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна
допуска предварително изпълнение на решението по т. 4, поради защита на
важни обществени интереси, а именно – кратките срокове за
кандидатстване по проекта.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Транспорт“ относно:
(1) – актуализация и оптимизация на Транспортна схема на Община
Варна.
Докл.: Добромир Джиков – Председател на ПК “Транспорт“

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

308-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от
Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, писмо от инж.
Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №
ОСИСД16002094ВН/05.04.2016 г. и Протокол № 1/22.04.2016 г. на
Комисията по транспортни схеми, назначена със заповед № 0475/17.02.2016
г. на кмета на община Варна, Общински съвет – Варна утвърждава промени в
Транспортна схема на община Варна, както следва:
1. Утвърждава закриването на автобусни линии с № № 2, 3, 15, 15Б,
115, 19, 51 и 118Б, от транспортната схема на Община Варна.
2. Утвърждава маршрутни разписания на автобусни линии № № 12, 7,
32 и 48 от транспортната схема на Община Варна, съгласно Приложения №
№ 1, 2, 3 и 4.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, за да се защитят особено важни
обществени интереси.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 1, въздържали се – 8, отсъстват – 6/

309-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от
Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16011109ВН/10.05.2016
г., Общински съвет – Варна реши:
1. Одобрява Споразумение за сътрудничество между Община Варна
и община Белослав, съгласно приложение, и възлага на кмета на Община
Варна неговото подписване.
2. Възлага на „Градски транспорт“ ЕАД да осъществява отговорностите
по Споразумението от страна на Община Варна.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, за да се защитят особено важни
обществени интереси.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 9/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Туризъм, търговия и рекламна дейност“ относно:
(1) – изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство
на територията.
Докл.: Марица Гърдева – Председател на ПК „ТТРД“

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

310-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и
по предложение на Марица Гърдева – общински съветник с рег. №
ОС16000310ВН/15.04.2016 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва
чл. 36, чл. 6, ал. 2 и чл. 50, ал. 2 от Наредба за реда за поставяне на
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, като същите придобиват следния вид:
Чл. 36. Срокът на действие на схемите по чл. 24, включително и за
сезонни преместваеми обекти, е 3 (три) години. Срокът на действие на
схемите по чл. 30 е до 3 години и се определя от комисията по чл. 32,
ал. 1. След изтичане на този срок се изработва нова схема по реда на
настоящата наредба.
Чл. 6. (2) Забраната по предходната алинея, отнасяща се до
изброените улици, включително и 20-те метра по тяхното протежение, не
се отнася до пунктовете за продажба на периодичен печат, дребно
пакетирани хранителни стоки и тютюневи изделия, както и сезонните
обекти по чл. 22, т. 4 от наредбата.

Чл. 50. (2) На заседанията на комисиите с право на съвещателен глас
присъства главният архитект на Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна за
периода 01.01.2015 г.-31.12.2015 г.
(2) – даване на съгласие и упълномощаване на кмета на Община
Варна да подписва Споразумения между Агенция за социално
подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, Община
Варна и приемните семейства, във връзка с реализиране на проект
„Приеми ме 2015 г.“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.
(3) – одобряване текст на Меморандума за сътрудничество между
Община Варна и „Елдрайв“ ЕАД за изпълнение на проект за изграждане
на Система за градска електромобилност в град Варна и упълномощаване
кмета на Община Варна да го подпише.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“

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

311-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 1 от
Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника за
прилагане на закона за регионалното развитие и по предложение на кмета
на Община Варна с рег.№ РД16007126ВН/23.03.2016 г., Общински съвет –
Варна одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и

Програмата за неговото изпълнение за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015
г., приложен към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

312-11. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 7
от ЗМСМА, чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА и по предложение на кмета на
Община Варна с рег.№ РД16008327ВН/06.04.2016 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие и упълномощава кмета на Община Варна да подписва
Споразумения /приложени към настоящото решение/, между Агенция за
социално подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна,
Община Варна и приемните семейства, при съобразяване на чл. 27, ал. 5,
чл. 31, ал. 4 и чл. 34а от Закона за закрила на детето, чл. 57а от Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 4 от Наредбата за
условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни
семейства и настаняване на деца в тях, за отглеждане на дете от
професионално приемно семейство и от доброволно приемно семейство
във връзка с реализирането на Проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия
BG05M9OP0012.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер
BG05M9OP0012.003-0001-С01 и сключено Споразумение за партньорство
ВG03-ПС01-16 от 11.12.2015г. между Агенция за социално подпомагане и
Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

313-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56 от Закона за
устройството на територията и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД16010662ВН/03.05.2016г.:
1. Общински съвет – Варна одобрява текста на Меморандума за
сътрудничество между Община Варна и „Елдрайв“ ЕАД, относно
изпълнението на проект за изграждане на система за градска
електромобилност в градовете Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас;

2. В изпълнение на т.1, упълномощава кмета на Община Варна да
подпише Меморандума за сътрудничество между Община Варна и
„Елдрайв“ ЕАД, относно изпълнението на проект за изграждане на система
за градска електромобилност в градовете Пловдив, Стара Загора, Варна и
Бургас, приложен към настоящото решение;
3. Общински съвет – Варна дава съгласието си за учредяване в полза
на „Елдрайв“ ЕАД безвъзмездно право на прокарване и безпрепятствено и
законосъобразно ползване на двете зарядни станции и прилежащите две
паркоместа за срок от 3 /три години/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 6/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Обществен ред и сигурност“ относно:
(1) – приемане на План за защита на населението при бедствия.
Докл.: Неджиб Неджибов – Председател на ПК „ОРС“

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

314-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.
9, ал. 11 от ЗЗБ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16008260ВН/05.04.2016 г., Общински съвет – Варна приема „План за
защита на населението при бедствия”, съгласно приложение към
настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в
общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Варна” ООД, „Спортен комплекс Варна” АД и определяне и
упълномощаване представителя на Община Варна в общото събрание на
съдружниците на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

315-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с
Покана рег.№ РД16010348ВН/27.04.2016 г. от Валентин Вълканов –
Управител на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Общински
съвет – Варна упълномощава представителя на съдружника Община Варна
– общинският съветник Кирил Георгиев Георгиев, да участва в Общото
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна”
ООД, което ще се проведе на 17.05.2016 г. от 13:00 часа в зала
„Колегиум“, ет.І в сградата на Централно управление на дружеството, гр.
Варна, ул. “Прилеп“ № 33, и да гласува по посочените в предварително
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Управителя за
дейността на дружеството през 2015 г.“ – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
Община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2015 г.“ – Да участва в разискванията
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
Община Варна.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределяне на печалбата на
дружеството за 2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експертсчетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на членовете
на одитния комитет на дружеството поради изтичане на мандата им.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нови членове на
одитния комитет на дружеството.“ – Да участва в разискванията по тази
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община
Варна.
315-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД,
представителят на съдружника Община Варна общинският съветник
Кирил Георгиев Георгиев, на следващото заседание на Общинския съвет –
Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за
сведение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

316-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с
Покана рег.№ ОС16000392ВН/09.05.2016 г. от Марин Митев –
Изпълнителен директор на „Спортен комплекс Варна“АД, Общински съвет
– Варна упълномощава представителя на акционера община Варна –
общинският съветник Димитър Анастасов Карбов, да участва в Общо
събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД, което ще се
проведе на 15.06.2016 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум – на
29.06.2016 г. от 10:00 часа, в гр.Варна, ул.“Цар Симеон І“ № 31, ет.3, и да
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като
има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през изтеклата 2015 г.“ Проект

за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на
директорите.“– Да участва в разискванията по тази точка и да гласува
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния
финонсов отчет на дружеството за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото
събрание на акционерите приема годишния финонсов отчет на
дружеството за 2015 г.“– Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 г.“ Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2015 г.“ – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност
на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през
2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор на
дружеството за 2016 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
316-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, представителят на
акционера община Варна общинският съветник Димитър Анастасов
Карбов, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

317-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет –
Варна определя за мандат 2015 г. – 2019 г., общинският съветник доц.
Антоанета Здравкова Цветкова за свой представител в Общото събрание
на акционерите на МБАЛ ”Света Анна – Варна“ АД, ЕИК 000090019, със

седалище гр.Варна и адрес на управление: гр. Варна, бул.“Цар
Освободител“ № 100.
317-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с
покана рег. № РД16010989ВН/09.05.2016 г. от д-р Гален Шиваров –
Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“АД, Общински
съвет – Варна упълномощава представителя на акционера община Варна –
общинският съветник доц. Антоанета Здравкова Цветкова, да участва в
Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД,
което ще се проведе на 07.06.2016 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум
– на 22.06.2016 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на управлението на
болницата, с адрес: гр.Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, и да гласува
по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има
следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“ Проект за
решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.“
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от
регистрирания одитор.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидирания
доклад за дейността за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.. – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидиран
годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор.“
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема
консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от
регистрирания одитор.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределение на печалбата на
дружеството за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 2015 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност
на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през
2015 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на регистриран одитор
за 2016 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира
предложения регистриран одитор за 2016 г.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в състава на Съвета
на директорите.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.“ - Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне на мандата на
новоизбрания Съвет на директорите.“ Проект за решение: „Общото
събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания
Съвет на директорите .“ - Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО
ТОЧКА
10
ОТ
ДНЕВНИЯ
РЕД:
„Определяне
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението.“ Проект за решение: „Общото събрание
на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в
размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но
не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата,
установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9
от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения,
като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено
управлението могат да получават възнаграждението, в случаите, в които
това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.“ Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в капитала на
дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
приема предложената промяна в капитала на дружеството.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в Устава на
дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите

приема предложената промяна в Устава на дружеството.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
317-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на
акционера община Варна общинският съветник доц. Антоанета Здравкова
Цветкова, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 2, въздържали се – 4, отсъстват – 7/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за
изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

318-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна
приема отчет на кмета на Община Варна с изх. №
РД16009578ВН/19.04.2016 г., относно изпълнението на решенията на
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 34/21.07.2014 г., №
35/03.09.2014 г., № 36/11,12.11.2014 г., № 37/19.12.2014 г., № 38/23.12.2014
г., № 39/04.02.2015 г., № 40/30.03.2015 г., № 41/13.05.2015 г. и №
42/05,06.08.2015 г., съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 8/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка петнадесета 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/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка шестнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по
приходната част на „Годишния план за приватизация за 2015 г.“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

319-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл.
32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение № 31427/41/13.05.2015 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от
05.08.2015 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул.
„Княз Борис I” № 64, по АОС № 7512/07.08.2013 г., представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 101351508.113.6.2 със
застроена площ 132 кв.м. и 4/5 идеални части от общите части на сградата,
сграда с идентификатор 10135.1508.113.4 със застроена площ 86 кв.м. и
земя 273 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.1508.113, целият с площ 738 кв.м., в качеството си на орган по чл. 3,
ал. 3, т. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:
1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника
„ФУУД ПРОДЖЕКТ ДРАЙВ“ ЕООД, с ЕИК 103923549, управлявано и
представлявано от Миряна Георгиева Филипова.
2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от

тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.
Варна, бул. „Княз Борис I” № 64, по АОС № 7512/07.08.2013 г.,
представляващ СОС с идентификатор 101351508.113.6.2 със застроена
площ 132 кв.м. и 4/5 идеални части от общите части на сградата, сграда с
идентификатор 10135.1508.113.4 със застроена площ 86 кв.м. и земя 273
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1508.113,
целият с площ 738 кв.м. с „ФУУД ПРОДЖЕКТ ДРАЙВ“ ЕООД, с ЕИК
103923549, с управител Миряна Георгиева Филипова, при заплащане на
цена в размер на 192 000 лв. (сто деветдесет и две хиляди лева), без
включен ДДС, платима преди сключване на договора, без използване на
други законни платежни средства и след представяне на декларация за
произход на средствата.
/Резултати от поименно явно гласуване
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

320-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл.
32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение № 31547/41/13.05.2015 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от
13.08.2015 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул.
„Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 351/09.09.1997 г.,
представляващ ателие № 3, със застроена площ 58,91 кв.м., ведно с изба с
полезна площ 6,75 кв.м., заедно с 0,1681 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, в качеството си на орган по чл. 3, ал.
3, т. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:
1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника
Деница Веселинова Янева.
2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.
Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 351/09.09.1997 г.,
представляващ ателие № 3, със застроена площ 58,91 кв.м., ведно с изба с
полезна площ 6,75 кв.м., заедно с 0,1681 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж с Деница Веселинова Янева, при
заплащане на цена в размер на 54 900 лв. (петдесет и четири хиляди и
деветстотин лева), без включен ДДС, платима преди сключване на

договора, без използване на други законни платежни средства и след
представяне на декларация за произход на средствата.
/Резултати от поименно явно гласуване
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка седемнадесета 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 следните
Р Е Ш Е Н И Я:

321-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА 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 „Транспорт“
общинския съветник Ивайло Христов Митковски.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 10/

322-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол и чл. 17, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и по предложение на кмета на Община Варна
вх. № РД16010912ВН/05.05.2016 г., Общински съвет – Варна създава

Комисия по приватизация и следприватизационен контрол и избира за
председател Петя Василева Енева и Стефка Петрова Петрова за секретар.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват –10/

323-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна избира за членове на Комисията по
приватизация и следприватизационен контрол, както следва:
- от администрацията на Община Варна:
- Петя Василева Енева;
- Стефка Петрова Петрова.
- от Общински съвет – Варна:
1. Димитър Господинов Колев
2. Антоан Николаев Влаев
3. Божидар Костадинов Чапаров
4. Борислав Пламенов Нанков
5. Григор Асенов Григоров
6. Добромир Йорданов Джиков
7. Иван Димов Иванов
8. Иво Славеев Иванов
9. Кирил Георгиев Георгиев
10. Марица Димитрова Гърдева
11. Мартин Петров Андонов
12. Мартин Йорданов Марков
13. Милена Димитрова Георгиева
14. Милена Славова Димова
15. Надя Иванова Георгиева
16. Неджиб Ремзиев Неджибов
17. Николай Стоянов Малев
18. Петър Николаев Липчев
19. Светлан Костов Златев
20. Славчо Славов Славов
21. Станислав Георгиев Иванов
22. Христо Атанасов Атанасов
23. Христо Бойчев Боев

24. Янко Петров Станев
25. Януарий Марков Вичев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

324-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна избира за заместник-председател на Комисията
по приватизация и следприватизационен контрол Димитър Господинов
Колев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/

325-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,
Общински съвет – Варна утвърждава състав на Наблюдателната
комисия, както следва:
1. Валентин Петров Станев;
2. Милена Славова Димова;
3. Юлияна Атанасова Боева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

326-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,
Общински съвет – Варна избира за председател на Наблюдателната
комисия Валентин Петров Станев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 10/

327-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА 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 “Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места” общинския съветник Христо Бойчев Боев.
327-17-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА 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 общинския съветник Христо Бойчев
Боев да бъде член на ПК “Обществен ред и сигурност”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват –7/

328-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, Общински съвет – Варна избира за членове на
постоянна комисия „Предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” следните общински съветници:
1. Антоан Николаев Влаев
2. Борислав Пламенов Нанков
3. Димитър Господинов Колев
4. Иван Димов Иванов
5. Калин Светославов Калевски
6. Кирил Георгиев Георгиев
7. Мартин Йорданов Марков
8. Милена Славова Димова
9. Пейчо Иванов Бюлбюлев
10. Петър Николаев Липчев
11. Светлан Костов Златев
12. Стен Иванов Лазаров
13. Юлияна Атанасова Боева
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 8/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

329-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, Общински съвет – Варна избира за председател
на комисия “Предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” Светлан Костов Златев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 14, против – 1, въздържали се – 23, отсъстват – 13/
Решението не се приема.

330-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, Общински съвет – Варна избира за председател
на комисия “Предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” Калин Светославов Калевски.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 13, отсъстват – 12/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8
от заседание, проведено на 11.05.2016 г.
по точка осемнадесета 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/

