ПРОТОКОЛ
№20
ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания и отговори на питания.
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет“ относно:
(1) – изменение на Приложение 21 към бюджета на община Варна за
2017 г.
(2) – даване на съгласие за извършване на компенсирана промяна на
функция „Здравеопазване“ от бюджета на Община Варна за 2017 г.
(3) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
провеждането на Седми национален събор за автентичен фолклор „Тополи
пее и се смее“.
(4) – даване на съгласие за дофинансиране на Програма за лечение с
опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди.
(5) – даване на съгласие за закупуване на товарни микробуси чрез
лизинг за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ – ЕАД Варна.
(6) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно
финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г. на допустимите
разходи по проект DTP1-050-3.1, с акроним: DBS Gateway Region по
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
(7) – даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за
нуждите на Дружество на инвалидите – Варна.
(8) - даване на съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране
от Бюджета на Община Варна за 2017 г. за мостово финансиране на
допустимите разходи по проект „Подготовка за създаване на местна
инициативна рибарска група на територията на общини Варна с район
Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за Водено
от общностите местно развитие“, по Програма за морско дело и рибарство
2014 – 2020 г.
(9) – даване на съгласие за допълнително финансиране на две групи
за 60 деца в реконструираната централна сграда на ДГ № 13 „Мир“.
(10) – определяне на ред и условия за избора на финансова/кредитна
институция за осигуряване на финансов ресурс по решения на Общински
съвет – Варна № 532-2/14/20.12.2016 г. и № 533-2/14/20.12.2016 г., и за
проект „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции
за електрически автомобили в гр. Варна”.
(11) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства от
бюджета на Община Варна за 2017 г. за нуждите на служителите от звено

„СИГМА“, сектор „Специализирани полицейски сили“, отдел
„Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Варна.
(12) – определяне на основни месечни заплати на кметове на райони
и кметства към Община Варна, считано от 01.08.2017 г.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места” относно:
(1) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план –
План за застрояване за обект: „Базова станция на Globul GSM/UMTS №
4117“ в обхвата на имот с идентификатор 30497.38.21, землище на с.
Звездица, Община Варна.
(2) – одобряване на окончателен проект на Подробен устройствен
план - План за регулация и застрояване към Общ устройствен план на
Община Варна - ул. „Девня“ - Промишлена зона Запад - II част от проект
„Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване
и развитие - гр. Варна“, по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013 г.
(3) – одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за
обект: „Трасета на разпределителни газопроводи и отклонения в два
участъка в обхват: - Общински полски път, покрай ПИ №№ 43, 5, 12, 11,
10, 3, 2, 1 до общински път VAR 1080 и от общински път VAR 1080, южно
от ПИ №№ 12, 13, 14, 15, 49 до „Екарисаж Варна“ ООД“ в землището на с.
Тополи, Община Варна.
(4) – одобряване на Подробен устройствен план - План за улична
регулация на со „Телевизионна кула“.
(5) – одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за
обект: „Външно кабелно електрозахранване от ТП № 4 в с. Тополи до ШК 6А пред ПИ 72709.23.7 по КВС на землище с. Тополи, Община Варна“.
(6) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация
и застрояване по плана на кв. Виница, по плана на со „Ваялар“, со
„Траката“, со „Горна Трака“, гр. Варна.
(7) – вземане на решение за изработване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за обект „Базова станция, в ПИ-30497.38.21,
землище с. Звездица, Община Варна“.
(8) – съгласуване на окончателен проект за Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване на кк „Св. Св. Константин и
Елена“, план-схемите към него, както и специфични правила и нормативи
за прилагането му.
(9) – вземане на решение за изработване на Подробен устройствен
план - Парцеларен план за обект: Външно ел. захранване за приемно
предавателна станция за GSM/UMTS №VA4055_A в ПИ 10135.5069.6
местност „Патрабана“ по КК на гр. Варна.

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и
образование“ относно:
(1) – приемане на Наредба за условията и реда за организиране и
финансиране на съботно-неделните и сезонни услуги по отглеждане на
децата в общинските детски градини на територията на Община Варна.
(2) – даване на съгласие за преместване на деца и ученици от
училища, включени като обекти в проект „Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.
(3) – даване на съгласие за преместване на деца и ученици от
Основно училище „Антон Страшимиров“ и Професионална гимназия по
икономика „Д-р Иван Богоров“, включени като обект в проект
„Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
"Николай Хайтов" и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван
Богоров“ гр. Варна“ на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 2020 г.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и
духовно развитие“ относно:
(1) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности и
разходваните средства от бюджета на Община Варна за 2016 г. и на
Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на
Община Варна за 2017 г.
(2) – обявяване на 15 август 2017 г. за празничен и неприсъствен ден
на територията на Община Варна по случай празника на града.
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“
относно:
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по
молби на граждани за лечение.
(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
(3) – приемане на доклади за самооценка за провеждане на
последваща акредитация на „Специализирана болница по очни болести за
активно лечение – Варна“ ЕООД.
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки
дейности и спорт“ относно:
(1) – приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община
Варна.

(2) – одобряване на текст на договор за финансиране между Община
Варна и Сдружение „Варна-Европейска младежка столица” с предмет –
организиране и провеждане на Младежки фестивал „Фън сити +” по
Програма „Варна - Европейска младежка столица 2017”.
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски
въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – одобряване на Доклад за изпълнението на Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г., за периода
до 31.12.2016 г.
(2) – даване на съгласие за участие на община Варна, като партньор в
проект „Общуване без граници“ по процедура „Образователна интеграция
на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, одобряване текст на Споразумение за партньорство
и упълномощаване кмета на община Варна да го подпише.
(3) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект
„Въвеждане на инструменти за образователната интеграция и
реинтеграция в Община Варна“.
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и
общинска администрация“ относно:
(1) – одобряване на нова структура на ОП „Зоопарк – Спасителен
център“ – Варна.
(2) – одобряване нова структура на ОП „Комплекс за детско
хранене“.
(3) – одобряване промени в структурата на общинските предприятия.
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство“ относно:
(1) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска
собственост, находящи се в гр. Варна:
- со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3521.
- ул. „Арабаконак“ № 15.
- ул. „Атанас Георгиев“ № 5.
- Западна промишлена зона, ПИ 10135.3514.497.
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1389.
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1390.
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.560.
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.561.

(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост на имоти-частна общинска собственост, находящи се в гр.
Варна и Община Варна:
- со „Пчелина“. ПИ 10135.3506.1143.
- со „Пчелина“, ПИ 10135.3506.1667.
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ
10135.2517.609.
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ
10135.2517.5170.
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ
10135.2517.5230.
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ
10135.2517.1101.
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“,
ПИ10135.2517.5231.
- со „Боровец юг“, ПИ 10135.5403.1125.
- со „Боровец юг“, ПИ 10135.5404.2214.
- ул. „Дубровник“ № 39А.
- ул. „Чинар“ № 30.
- ул. „Доктор Василаки Пападопулу“ № 59.
- жк. „Изгрев“, ПИ 10135.2551.2129.
- ул. „Акад. Игор Курчатов“ № 29.
- ул. „Професор Иван Шишман“ № 5.
- ул. „Радост“ № 10.
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1486.
- ул. „Места“ № 46.
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5079.
- жк „Бриз“, ПИ 10135.2563.1914.
- со „Боровец-север“, ПИ 10135.5401.3052.
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.960.
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.3113.
- со „Ментеше“, ПИ 10135.4501.2057.
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ
10135.2517.5210.
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1469.
- жк „Владислав Варненчик“, ПИ 10135.4504.770.
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.2812.
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5073.
- жк „Изгрев-1“, ПИ 10135.2552.5028.
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.2450.
- жк „Бриз“, ул. „Д-р Любен Попов“ № 60.
- кв. „Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 69.
- с. Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 2.

- с. Тополи, ПИ 72709.31.9.
- с. Каменар, УПИ XIII-83, в кв. 9.
- с. Константиново, УПИ XIX-47, кв. 3.
(3) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление
на имоти, находящи се в гр. Варна, бул. „Република“ № 124-А, ул. „Неофит
Бозвели“ № 33, ул. „Тодор Влайков“ № 18, жк „Владислав Варненчик“
ПИ10135.4502.237, ул. „Михаил Колони“ № 10, бул. „Владислав
Варненчик“ № 225, ул. „Козница“ № 1, ул. „Парижка Комуна“ № 25, бул.
„Владислав Варненчик“ № 80, ул. „Братя Миладинови“ № 130, ул. „Братя
Бъкстон“ № 11 и ул. „Професор Державин“ № 12 в полза на учебни
заведения на територията на Община Варна.
(4) – изменение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне
безвъзмездно за управление на имоти, находящи се в гр. Варна, бул.
„Мария Луиза“ № 11, бул. „Цар Освободител“ № 64 и ул. „Яне Сандански“
№ 1.
(5) - изменение на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно
за управление на имот, находящ се в гр. Варна, кк „Св.Св. Константин и
Елена“ в полза на „Комплекс за социални услуги за възрастни хора
„Гергана - ДСХ и ДПЛФУ“.
(6) – изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно
за управление на имоти, находящи се в с. Тополи - ул. „Георги Радев“ №
18 и ул. „Александър Димитров“ № 38, и в гр. Варна - жк „Владислав
Варненчик“ и жк „Изгрев“ в полза на „Комплекс за социални услуги за
деца и младежи“.
(7) - изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно
за управление на имоти, находящи се в гр. Варна, р-н „Аспарухово“, м-ст
„Манол чешма“ и с. Каменар, м-ст „Куванлъка“, в полза на ДП
„Пристанищна инфраструктура“.
(8) – даване на съгласие за продължаване срока на Договор между
Община Варна и Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за
деца и младежи в неравностойно положение ДЕДАЛ“.
(9) – изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и учредяване на безвъзмездно
право на ползване върху имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Атанас
Липов“ № 11.
(10) – вземане на решение за провеждане на публичен търг за
отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, находящи се в
гр. Варна:
- ул. „Андрей Сахаров“ № 1, Магазин № 2 , № 3 и № 4.

(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имотичастна общинска собственост, находящи се в гр. Варна,с. Звездица и с.
Каменар:
- ул. „Акад. Атанас Бешков“, ПИ 10135.2559.97.
- с. Звездица, ул. „Еридан“ № 19.
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 32-34.
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 17.
- с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 11.
- с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 13.
(12) - даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж
върху имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150 в полза
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
(13) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
(14) – даване на съгласие за сключване на договор за безвъзмездно
право на ползване, върху помещения собственост на „Диагностично
консултативен център 3 - Варна“ ЕООД.
(15) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2016 г., освобождаване от отговорност на
управителя, контрольора и избиране на одитор за 2017 г. на „Дентален
център I Варна” ЕООД.
(16) – даване на съгласие за продажба чрез търг на недвижим имот,
собственост на „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД,
находящ се в гр. Варна, ул. „Тинтява“ № 7.
(17) – изменение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” във връзка с
откриване на процедура по придобиване от Община Варна на имоти –
публична държавна собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон
I” № 6, бул. „Сливница“ № 158 А и ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ № 52.
(18) – даване на съгласие за сключване на договор за управление на
горските територии – общинска собственост между Община Варна и
Държавно горско стопанство и Държавно ловно стопанство.
(19) – вземане на решение за прекратяване на Договор между
Община Варна и ОП „Комплекс за детско хранене“.
(20) – вземане на решение за прекратяване на Договор между
Община Варна и Фондация „Радост за нашите деца“.
(21) – изменение на Решение № 689-11-1(19)/19.05.2017 г. на
Общински съвет – Варна.
(22) – изменение на Решение № 491-6-1(13)/29.09.2016 г. на
Общински съвет – Варна.

(23) – изменение на Решения № 282-7(8)/11.05.2016 г. на Общински
съвет – Варна.
(24) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за
управление на имоти в полза на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД.
(25) – даване на съгласие за сключване на договор за наем на
помещения, собственост на „Диагностично-консултативен център 1 „Света
Клементина“ – Варна“ ЕООД.
11. Удостояване на граждани с почетни звания и отличия на Община
Варна.
12. Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за изпълнението
на решенията приети на Общински съвет – Варна.
13. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
14. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна.
15. Дискусия с гражданите.

