ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет –
Варна.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

2-1. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал. 2 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
общинския съвет д-р Янко Петров Станев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 6, въздържали се – 10, отсъстват – 1/

3-1. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал. 2 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
общинския съвет д-р Лидия Велик Маринова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 3/

4-1. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал. 2 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
общинския съвет Светлан Костов Златев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 2, въздържали се – 6, отсъстват – 2/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на членове и председатели на постоянни,
временни и специализирани комисии към Общински съвет – Варна.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

5-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Финанси и бюджет” следните общински съветници:
1. Антраник Левон Шакариян
2. Божидар Костадинов Чапаров
3. Борислав Гуцанов Гуцанов
4. Валентин Петров Станев
5. Иван Димов Иванов
6. Калин Светославов Калевски
7. Красен Гошев Иванов
8. Людмила Николаева Колева-Маринова
9. Марица Димитрова Гърдева
10. Мартин Йорданов Марков
11. Милена Славова Димова

12. Надя Иванова Георгиева
13. Николай Красимиров Георгиев
14. Светлан Костов Златев
15. Станислав Георгиев Иванов
16. Христо Атанасов Атанасов
17. Чавдар Веселинов Трифонов
18. Янко Петров Станев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 2/

5-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Финанси и бюджет” – Станислав Георгиев Иванов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 1/

6-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места” следните общински
съветници:
1. Антоан Николаев Влаев
2. Данаил Стоянов Папазов
3. Димитър Анастасов Карбов
4. Ивайло Симеонов Бояджиев
5. Иво Славеев Иванов

6. Кирил Георгиев Георгиев
7. Красен Гошев Иванов
8. Мартин Петров Андонов
9. Мартин Светлозаров Байчев
10. Неджиб Ремзиев Неджибов
11. Николай Стоянов Малев
12. Пейчо Иванов Бюлбюлев
13. Петър Николаев Липчев
14. Христо Бойчев Боев
15. Юлияна Атанасова Боева
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/

6-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места” – Димитър Анастасов
Карбов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 2/

7-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Благоустройство и комунални дейности” следните общински
съветници:
1. Антраник Левон Шакариян

2. Божидар Костадинов Чапаров
3. Валентин Петров Станев
4. Добромир Йорданов Джиков
5. Иво Славеев Иванов
6. Пейчо Иванов Бюлбюлев
7. Сали Мустафа Исеин
8. Светлан Костов Златев
9. Христо Атанасов Атанасов
10. Юлияна Атанасова Боева
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 48, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 2/

7-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Благоустройство и комунални дейности” – Божидар Костадинов
Чапаров.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 6, въздържали се – 7, отсъстват – 2/

8-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Собственост и стопанство” следните общински съветници:
1. Антраник Левон Шакариян
2. Божидар Костадинов Чапаров

3. Борислав Гуцанов Гуцанов
4. Григор Асенов Григоров
5. Димитър Господинов Колев
6. Добромир Йорданов Джиков
7. Иван Димов Иванов
8. Калина Вълчева Пеева
9. Кирил Георгиев Георгиев
10. Красен Гошев Иванов
11. Людмила Николаева Колева-Маринова
12. Мартин Йорданов Марков
13. Мартин Петров Андонов
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. Юлияна Атанасова Боева
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 1/

8-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Собственост и стопанство” – Юлияна Атанасова Боева.

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 3/

9-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Здравеопазване” следните общински съветници:
1. Антоанета Здравкова Цветкова
2. Бонка Величкова Банкова
3. Борислав Гуцанов Гуцанов
4. Веселин Божимиров Ангелов
5. Даниела Стефанова Иванова-Димова
6. Димитър Анастасов Карбов
7. Ивайло Симеонов Бояджиев
8. Ивайло Христов Митковски
9. Лидия Велик Маринова
10. Николай Красимиров Георгиев
11. Петър Николаев Липчев
12. Янко Петров Станев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/

9-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Здравеопазване” – Антоанета Здравкова Цветкова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 2/

10-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Социални дейности и жилищна политика” следните общински
съветници:
1. Валентин Петров Станев
2. Веселин Божимиров Ангелов
3. Григор Асенов Григоров
4. Ивайло Симеонов Бояджиев
5. Калина Вълчева Пеева
6. Лидия Велик Маринова
7. Милена Димитрова Георгиева
8. Милена Славова Димова
9. Неджиб Ремзиев Неджибов
10. Пейчо Иванов Бюлбюлев
11. Сали Мустафа Исеин
12. Янко Петров Станев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 3/

10-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Социални дейности и жилищна политика” – д-р Лидия Велик
Маринова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 2/

11-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Туризъм, търговия и рекламна дейност” следните общински
съветници:
1. Антоан Николаев Влаев
2. Борислав Пламенов Нанков
3. Иван Димов Иванов
4. Калин Светославов Калевски
5. Людмила Николаева Колева-Маринова
6. Марица Димитрова Гърдева
7. Мартин Йорданов Марков
8. Мартин Светлозаров Байчев
9. Христо Бойчев Боев
10. Януарий Марков Вичев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/

11-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Туризъм, търговия и рекламна дейност” – Марица Димитрова Гърдева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 2, въздържали се – 9, отсъстват – 1/

12-2. 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,

Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Транспорт” следните общински съветници:
1. Данаил Стоянов Папазов
2. Димитър Анастасов Карбов
3. Димитър Господинов Колев
4. Добромир Йорданов Джиков
5. Ивайло Христов Митковски
6. Иво Славеев Иванов
7. Мартин Петров Андонов
8. Станислав Георгиев Иванов
9. Чавдар Веселинов Трифонов
10. Януарий Марков Вичев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/

12-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Транспорт“ – Добромир Йорданов Джиков.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 6, въздържали се – 11, отсъстват – 1/

13-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия „Наука
и образование” следните общински съветници:
1. Антоан Николаев Влаев

2. Антоанета Здравкова Цветкова
3. Бонка Величкова Банкова
4. Борислав Пламенов Нанков
5. Ганчо Маринов Ганев
6. Даниела Стефанова Иванова-Димова
7. Костадин Тодоров Костадинов
8. Милена Димитрова Георгиева
9. Славчо Славов Славов
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/

13-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Наука и образование” – Славчо Славов Славов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 2, въздържали се – 8, отсъстват – 3/

14-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
“Младежки дейности и спорт” следните общински съветници:
1. Антоанета Здравкова Цветкова
2. Борислав Пламенов Нанков
3. Ганчо Маринов Ганев
4. Данаил Стоянов Папазов

5. Димитър Господинов Колев
6. Ивайло Христов Митковски
7. Калин Светославов Калевски
8. Калина Вълчева Пеева
9. Костадин Тодоров Костадинов
10. Марица Димитрова Гърдева
11. Мартин Светлозаров Байчев
12. Милена Димитрова Георгиева
13. Николай Стоянов Малев
14. Сали Мустафа Исеин
15. Стен Иванов Лазаров
16. Чавдар Веселинов Трифонов
17. Януарий Марков Вичев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/

14-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Младежки дейности и спорт” – Мартин Светлозаров Байчев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 1/

15-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” следните
общински съветници:
1. Веселин Божимиров Ангелов
2. Надя Иванова Георгиева
3. Николай Красимиров Георгиев
4. Стен Иванов Лазаров
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/

15-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Европейски въпроси и международно сътрудничество” – Николай
Красимиров Георгиев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 2/

16-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Култура и духовно развитие” следните общински съветници:
1. Бонка Величкова Банкова
2. Ганчо Маринов Ганев
3. Даниела Стефанова Иванова-Димова
4. Костадин Тодоров Костадинов
5. Лидия Велик Маринова
6. Славчо Славов Славов
7. Стен Иванов Лазаров

8. Христо Бойчев Боев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/

16-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия
„Култура и духовно развитие” – Даниела Стефанова Иванова-Димова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/

17-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на временна комисия
„Опазване и възпроизводство на околната среда” следните общински
съветници:
1. Антоанета Здравкова Цветкова
2. Бонка Величкова Банкова
3. Борислав Пламенов Нанков
4. Иван Димов Иванов
5. Калина Вълчева Пеева
6. Кирил Георгиев Георгиев
7. Марица Димитрова Гърдева
8. Мартин Петров Андонов
9. Мартин Светлозаров Байчев
10. Милена Димитрова Георгиева

11. Неджиб Ремзиев Неджибов
12. Николай Красимиров Георгиев
13. Николай Стоянов Малев
14. Пейчо Иванов Бюлбюлев
15. Сали Мустафа Исеин
16. Христо Бойчев Боев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

17-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на временна комисия
„Опазване и възпроизводство на околната среда” – Кирил Георгиев
Георгиев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 1/

18-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на временна комисия „Борба с
корупцията и корупционните практики” следните общински съветници:
1. Валентин Петров Станев
2. Григор Асенов Григоров
3. Добромир Йорданов Джиков
4. Ивайло Симеонов Бояджиев
5. Иво Славеев Иванов
6. Марица Димитрова Гърдева
7. Мартин Петров Андонов

8. Мартин Светлозаров Байчев
9. Милена Славова Димова
10. Пейчо Иванов Бюлбюлев
11. Петър Николаев Липчев
12. Стен Иванов Лазаров
13. Юлияна Атанасова Боева
14. Януарий Марков Вичев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

18-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на временна комисия
„Борба с корупцията и корупционните практики” – Григор Асенов
Григоров.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 2/

19-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на временна комисия
„Структури и общинска администрация” следните общински
съветници:
1. Антоан Николаев Влаев
2. Борислав Гуцанов Гуцанов
3. Даниела Стефанова Иванова-Димова

4. Димитър Господинов Колев
5. Ивайло Симеонов Бояджиев
6. Иво Славеев Иванов
7. Калина Вълчева Пеева
8. Кирил Георгиев Георгиев
9. Красен Гошев Иванов
10. Лидия Велик Маринова
11. Людмила Николаева Колева-Маринова
12. Марица Димитрова Гърдева
13. Мартин Йорданов Марков
14. Мартин Петров Андонов
15. Мартин Светлозаров Байчев
16. Милена Димитрова Георгиева
17. Милена Славова Димова
18. Надя Иванова Георгиева
19. Неджиб Ремзиев Неджибов
20. Николай Стоянов Малев
21. Пейчо Иванов Бюлбюлев
22. Светлан Костов Златев
23. Славчо Славов Славов
24. Станислав Георгиев Иванов
25. Христо Атанасов Атанасов
26. Христо Бойчев Боев
27. Юлияна Атанасова Боева
28. Януарий Марков Вичев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/

19-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на временна комисия
„Структури и общинска администрация” – Милена Славова Димова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 2/

20-2. 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,
Общински съвет – Варна избира за членове на временна комисия
„Изработването на проект за правилник за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация” следните общински съветници:
1. Димитър Господинов Колев
2. Ивайло Симеонов Бояджиев
3. Ивайло Христов Митковски
4. Костадин Тодоров Костадинов
5. Людмила Николаева Колева-Маринова
6. Марица Димитрова Гърдева
7. Мартин Петров Андонов
8. Милена Славова Димова
9. Неджиб Ремзиев Неджибов
10. Николай Стоянов Малев
11. Славчо Славов Славов
12. Христо Бойчев Боев
13. Чавдар Веселинов Трифонов
14. Юлияна Атанасова Боева
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/

20-2-1. 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,
Общински съвет – Варна избира за председател на временна комисия
„Изработването на проект за правилник за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация” – Костадин Тодоров Костадинов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 2/
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ОТНОСНО: Присъждане на Годишни поименни награди на
Община Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за
постигнати високи резултати.
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21-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 2.7 от Статута за определяне на годишни поименни
награди на община Варна за студенти от Варненските висши учебни
заведения за постигнати високи резултати, Общински съвет – Варна
присъжда Годишни поименни награди на Община Варна за студенти
от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи
резултати за 2015 г. както следва:
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ
Филип Николаев Димов – студент 4 курс, специалност
„Мениджмънт на водния транспорт“ във Висше военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна.
Участие в студентско – курсантската научна сесия във Висше
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ с доклад на тема
„Организационна структура – ключът към успешното управление“ – месец
март 2015 г., гр. Варна.
Отлично представяне на двадесет и седмата студентска научна сесия
CADET - NAV 2015 в Academia Navala „Mircea cel Batran“ с доклад на
тема „The Place of the Bulgarian Maritime Transport in the Common Transport
Policy of European Union“ – месец април 2015 г.

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Антонио Антониев Хаджиколев – студент 4 курс, специалност
„Бизнес информационни системи“ в Икономически университет – Варна.
Първо място в „Бизнесът в действие“ – 2015 г., с решаване на казус
на Alliance Francaise - Varna на тема „Изготвяне на интерактивна
маркетингова стратегия за популяризиране на дейностите на Алианс
Франсез Варна“, организиран от AIESEC – месец април 2015 г., гр. Варна.
Второ място в Научно практическа национална конференция,
направление „Икономика“ с решаване на казус на тема „Икономическата
изгода от развитието на круизния трафик в Черно море“, организиран от
Студентски съвет при университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – месец
април 2015 г., гр. Бургас.
Трето място в Национален конкурс „Носители на просвета“ в
категория „Twitter - съобщение“, организиран от НПСС – месец май 2015
г., гр. София.
СОЦИАЛНИ СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Десислава Красимирова Гърдева - студентка 5 курс, специалност
„Право” във ВСУ „Черноризец Храбър“.
Първо място от отбора на ВСУ „Черноризец Храбър“ за участие във
Второто национално североизточно състезание по решаване на казуси от
областта на наказателното право, под патронажа на Президента на ВСУ
„Черноризец Храбър“ – месец април 2015 г.
Грамота за участие в Национални летни студентски игри „Летен
университет“, организирани от Националното представителство на
студентските съвети – месец август 2015 г., к.к. „Албена“, гр. Варна.
Сертификат за участие в симулативен съдебен процес във връзка с
Деня на отворените врати в Апелативен район Варна – месец април 2015 г.
Участие в семинар на тема „Съдебна реторика на публично
говорене“, организиран от Сдружение за правно развитие „Юстиция“ към
ВСУ „Черноризец Храбър“ – месец октомври 2014 г.
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Катя Тодорова Първанова - студентка 4 курс, специалност
„Информатика“ в Икономически университет – Варна.
Бронзов медал в Националната студентска олимпиада по математика
в група А – месец май 2015 г., гр. Слънчев бряг.
Участие в Startup Weekend City – месец септември 2015 г., гр. Варна

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Иван Антонов Тонев
- студент 3 курс, специалност
„Електроенергетика” в Технически университет - Варна.
Второ място в Републиканска студентска олимпиада по „Теоретична
електротехника“ – месец май 2015 г., гр. Варна.
АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Няма номинации.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ
Йоана Светлозарова Стоянова - студентка 4 курс, специалност
„Медицина” в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” –
Варна.
Публикуван научен доклад на тема „Грануломатоза на Вегенер –
клиничен случай“ на VI-та национална конференция за редки болести и
лекарства сираци – месец септември 2015 г., гр. Пловдив.
Публикуван научен доклад на тема „Гастроинтестинални тумори –
случай от практиката и литературен обзор“ на VI-та национална
конференция за редки болести и лекарства сираци – месец септември 2015
г., гр. Пловдив.
Публикуван научен доклад на тема „Приложение на пробиотиците в
лечение на аутизма“
на Х-ти Национален конгрес по хранене с
международно участие – месец май 2015 г., к.к. „Св. Св. Константин и
Елена“, гр. Варна.
ИЗКУСТВА
Кристина Валентинова Христова - студентка 2 курс, специалност
„Архитектура“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.
Първа награда на първи международен музикален конкурс „Art Stars
– Звезди на изкуството“ - месец септември 2015 г., гр. Варна.
Първо място на десетото издание на Международен конкурс за
вокално изкуство „Морски звездички“ – 2015 г., гр. Варна.
Гран при в Международен конкурс за млади изпълнители на
популярна песен „Нота по нота“ – месец май 2015 г., гр. Пазарджик.
Първо място в конкурса „Петнадесет лалета“ – месец май 2015 г., гр.
Хисаря.
Второ място на III национален конкурс „Път към славата“ – месец
февруари 2015 г., гр. София.

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
Трифон Росенов Терзиев – курсант 4 курс, специалност
„Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС“ във
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна.
Участие в научна сесия на Academia Navala „Migrea Gel Batran“ с
доклад на тема „Минната заплаха в югозападната част на Черно море“ –
месец април 2015 г., гр. Констанца, Румъния.
Публикуван доклад на тема „Изграждане на българския морски
офицер – капитан – лейтенант Кирил Минков“.
Публикуван доклад на тема „Нанасяне на покрития върху корабните
машинни детайли“.
Сертификат от Академия на Министерството на вътрешните работи
за доклад на тема „Интеграция на бежанците в Европейския съюз“ – месец
май 2015 г., гр. София.
Сертификат от Академия на Министерството на вътрешните работи
за доклад на тема „Превенция и овладяване на кризисните ситуации“ –
месец май 2015 г., гр. София.
Грамота от Академия на Министерството на вътрешните работи за
най-добър доклад в секция „Кризисен мениджмънт“.
21-3-1. 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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства за дейности и
изследвания по асистирана репродукция.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

22-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1,

т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет –
Варна № 1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет
– Варна отпуска финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото
решение.
22-4-1. 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 – 44, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с
нов срок по проект „В подкрепа на Варна за програмен период 20142020 г.“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

23-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по

предложение от кмета на Община Варна с изх. № Д13001106ВН230ВН/27.11.2015 г., Общински съвет – Варна във връзка със свое Решение
№ 1218-2/ 26/13,14.12.2013 г., изменено с Решение №1282-2/ 27/13.01.2014г.
и решение № 2084-10/40/30.03.2015 г. за поет общински дълг в размер на
519 943, 20 лв. (петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и
три лева и двадесет стотинки) и във връзка с удължаване срока на ДБФП,
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. – Главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, нова Запис на заповед
по образец със срок на предявяване за плащане до 16.03.2016 г. (два месеца
след приключване на проекта), гарантиращ пълния размер на полученото
авансово плащане в размер на 519 943,20 лева (петстотин и деветнадесет
хиляди деветстотин четиридесет и три лева и двадесет стотинки) по
Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2012/011 за изпълнение на Проект №
BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 20142020 година”, по схема № BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за
следващия програмен период”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”,
Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”,
съгласно приложение към настоящото решение.
23-5-1. Запис на заповед, съгласно решение № 23-5/2/02.12.2015 г. на
Общински съвет – Варна, със срок на предявяване 16.03.2016 г., да се

предаде на УО на ОПРР след предаване от негова страна на Запис на
заповед, поета като общински дълг с Решение № 2084-10/40/30.03.2015 г.
гарантиращ пълния размер на полученото авансово плащане в размер на
519 943,20 лева (петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет
и три лева и двадесет стотинки).
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с
нов срок по проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

24-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по

предложение от кмета на Община Варна с изх. № Д13001105ВН095ВН/05.10.2015 г., Общински съвет – Варна, във връзка със свое
решение № 1219-2(26)/13, 14.12.2013 г., потвърдено с решение № 12832/27/13.01.2014 г. за поемане на общински дълг в размер на 910 000,00 лв.
(деветстотин и десет хиляди лева) и във връзка с удължаване на срока на
договор за безвъзмездна финансова помощ, упълномощава кмета на
Община Варна да издаде в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. - Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие“, нова Запис на заповед по образец, със срок за
предявяване на плащане до 29.02.2016 г. (два месеца след изтичане на
новия срок за приключване на проекта), гарантиращ пълния размер на
полученото авансовото плащане в размер на 910 000,00 лв. (деветстотин и
десет хиляди лева) по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161P0001/1.11-11/2011/020 за изпълнение на Проект № BG161P00011.1.12-0020 „Модернизиране на отделението за лъчелечение на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания Д-р Марко А. Марко – Варна“ ЕООД, Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1: „Социална
инфраструктура“, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013
г.“, съгласно приложение към настоящото решение.

Запис на заповед със срок за предявяване на плащане до 29.02.2016
г., да се предаде на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“
след предаване от негова страна на Записа на заповед (със срок за
предявяване на плащане до 31.12.2015 г.), поет като общински дълг с
решение № 1219-2(26)/13,14.12.2013 г., потвърдено с решение № 12832/27/13.01.2014 г. на Общински съвет – Варна, гарантиращ пълния размер
на полученото авансовото плащане в размер на 910 000,00 лв. (деветстотин
и десет хиляди лева).
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Специализирана
болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко А.
Марков – Варна” ЕООД и промяна на Устава на дружеството.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

25-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,

т. 4 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 51б, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 38 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал.
1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и по
предложение от кмета на Община Варна с изх. № Д13001105ВН105ВН/27.11.2015 г., Общински съвет – Варна увеличава капитала на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД чрез
включване в капитала на дружеството на следните дълготрайни
материални активи:
- мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор в
комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на
лъчетерапевтична информация с технологично оборудване за въвеждане на
системата в експлоатация, с балансова стойност в размер на 2 637 546,00
(два милиона шестстотин тридесет и седем хиляди петстотин четиридесет
и шест) лева;
- компютърен томограф със софтуер за симулация на
лъчелечението, с балансова стойност в размер на 718 716,00 (седемстотин
и осемнадесет хиляди седемстотин и шестнадесет) лева;
- дозиметрична апаратура, с балансова стойност в размер на
479 160,00 (четиристотин седемдесет и девет хиляди сто и шестдесет) лева,
от 4 458 300 (четири милиона четиристотин петдесет и осем хиляди и

триста) лева на 8 293 730 (осем милиона двеста деветдесет и три хиляди и
седемстотин и тридесет) лева чрез записване от едноличния собственик на
капитала Община Варна на нови 383 543 броя дяла с номинална стойност
от по 10 лева всеки. За изравняване размера на дяловете до кратни на 10
/десет/ – номинална стойност на един дял, съобразно устава на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания
Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, Община Варна допълнително
следва да внесе парична вноска в размер на 8,00 /осем/ лева.
25-7-1. Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница за
активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков
– Варна” ЕООД, който да придобие следния вид:
„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 8 293 730 (осем
милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин и тридесет) лева,
разпределен в 829 373 дяла, по 10 лева всеки един дял, представляващ:
а/ апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик в размер
на 8 293 722 лв., по балансова стойност на ДМА;
б/ парична вноска в размер на 8 лв.
25-7-2. Общински съвет – Варна възлага на Управителя на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания
Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД да предприеме всички
необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по
отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи
актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата
на вземане на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна
с проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление“,
Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управление на ЕСИФ“ (ПО4),
по процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа
от 27 областни информационни центрове“.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС

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

26-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и по

предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15028796ВН/26.11.2015 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05SFOP001-4.001 с наименование „Осигуряване
функционирането на националната мрежа от 27 областни
информационни центрове“, по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ
за управлението на ЕСИФ“ на ОП „Добро управление“.
2. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс, необходим за
изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати, за
покриване на допустимите разходи по проекта, преди същите да бъдат
възстановени от ОП „Добро управление“, с цел осигуряване на
непрекъсваемост на дейността на Областен информационен център –
Варна.
3. Дава съгласие за предоставяне до 2023 г., на 70 кв.м. от сградата,
находяща се на адрес, гр. Варна, пл. „Митрополит Симеон“ в УПИ IV-

1506,39, кв. 136, по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна – за целите на
Областен информационен център, както и за извършване на текущи
ремонти в сградата.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Вземане на решение за телевизионно излъчване на
заседанията на Общински съвет – Варна.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

27-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 49 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна решава прякото излъчване на заседанията на
Общински съвет – Варна да бъде в ефира на Телевизия „Черно море”,
при заплащане на 600 /шестстотин/ лева, без включен ДДС на ден.
Средствата за заплащане на разхода са за сметка на Общински съвет
– Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представител на Община
Варна да участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с
административен център Варна, насрочено на 18.12.2015 г.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

28-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6

от ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите, Общински съвет – Варна
определя за мандат 2015 – 2019 г., Пейчо Иванов Бюлбюлев за свой
представител в Асоциация по В и К в област с административен център –
Варна, който да участва в работата на Асоциацията при невъзможност на
кмета на Община Варна да присъства.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 4/

29-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6

от ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с
№РД15028354_001ВН/24.11.2015 г. от Областен управител на област с
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава,
при невъзможност на кмета на община Варна да присъства, представителя
на община Варна – общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, да
участва в Общото събрание на Асоциация по В и К в област с
административен център – Варна, което ще се проведе на 18 декември
2015 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на Областна администрация

Варна, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред
точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на
проектобюджет на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за
2016 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: „Други“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
29-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на Асоциация
по В и К в област с административен център – Варна, представителят на
община Варна общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, на
следващото заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад
за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Освобождаване на контрольори на „Обреди” ЕООД,
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД, „Диагностично
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД и
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

30-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава – Димитър Господинов Колев
като контрольор на „Обреди” ЕООД.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

31-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет –
Варна освобождава контрольора на „Специализирана болница за
активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко А. Марков –
Варна” ЕООД – Милена Славова Димова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

32-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет –
Варна освобождава контрольора на „Диагностично консултативен
център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД – Веселин Божимиров
Ангелов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

33-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от

ТЗ, във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет –
Варна освобождава контрольора на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД – Калина
Вълчева Пеева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с нов
срок по Проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни
зони и зони за обществен отдих на град Варна” на ОП “Регионално
развитие” 2007-2013 г.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
34-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по
предложение на кмета на Община Варна с № РД15029205ВН/01.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна във връзка със свое Решение № 11867/25/30.10.2013 г., изменено с Решение № 2085-10/40/30.03.2015 г. за поет
общински дълг в размер на 1 622 500 лв. (един милион шестстотин двадесет
и две хиляди и петстотин лева), във връзка с промяната на стойността на
ДБФП № BG161PO001/1.4-09/2012/006 и удължаване срока на същия
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. – Главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, нова Запис на заповед
по образец, със срок на предявяване за плащане до 21.03.2016 г., а именно
два месеца след приключване на проекта, гарантиращ пълния размер на
авансово плащане в размер на 4 156 014,39 лева (четири милиона сто
петдесет и шест хиляди и четиринадесет лева, тридесет и девет стотинки)
по Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/006 за изпълнение на
Проект № BG161PO001-1.4.09-0006 “Естетизация и модернизация на
главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна”,
финансиран по схема № BG161PO001/1.4-09/2012 “Зелена и достъпна
градска среда”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско
развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция

на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно приложение
към настоящото решение.
34-12-1. Запис на заповед, съгласно решение № 34-12/2/02.12.2015 г.
на Общински съвет – Варна, да се предаде на УО на ОПРР след предаване
от негова страна на Запис на заповед, поета като общински дълг с Решение
№ 2085-10/40/30.03.2015 г., гарантиращ пълния размер на полученото
авансово плащане в размер на 1 622 500 лева (един милион шестстотин
двадесет и две хиляди и петстотин лева).
34-12-2. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна допуска предварително изпълнение на горните решения, тъй като от
закъснението на изпълнението им може да последва значителна вреда за
изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG
161PO001/1.4-09/2012/006.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за подписване на Анекс към договор
за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Естетизация
и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих
на град Варна“.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

35-13. 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. № РД13012506ВН179ВН/01.12.2015 г., Общински съвет – Варна реши:
35-13-1. Поема ангажимент, предназначението на резервен обект
„Реконструкция на бул. „Трети март“ в участъка от бул. „Цар
Освободител“ до бул. „Ян Хунияди“, Първи етап: Участък от бул.
„Република“ до бул. „Ян Хунияди“, район „Младост“, гр. Варна“ по проект
№ BG161PO001-1.4.09-0006 „Естетизация и модернизация на главни
пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна”, финансиран
по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.409/2012/006, да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта.
35-13-2. Декларира, че елементите на подземната техническа
инфраструктура на обект „Реконструкция на бул. „Трети март“ в участъка
от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Ян Хунияди“, Първи етап: Участък от
бул. „Република“ до бул. „Ян Хунияди“, район „Младост“, гр. Варна“ са
напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване
по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 49, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Възлагане на ПК „Собственост и стопанство“ да
разгледа въпроса за отдаването под наем на част от магазин в Централни
гробища, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

36-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет

– Варна възлага на председателя на ПК „Собственост и стопанство“ да
разгледа въпроса за отдаването под наем на част от магазин в Централни
гробища, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, като покани
на воденото от него заседание представител на Варненската и
Великопреславска митрополия и управителя на „Обреди“ ЕООД.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 47, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 2/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание, проведено на 02.12.2015 г.
по точка петнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

