ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 21

от заседание, проведено на 27.09.2017 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Варна за 2016 г.
(2) – даване на съгласие община Варна да кандидатства с проектно
предложение по Процедура „Рибарски пристанища, кейове за
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по Програмата за
морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

855-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на Община
Варна към 31.12.2016 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:
Уточнен план
31.12.2016 г.
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО /Пр. № 1/, в т.ч.:
1.

Приходи за делегирани държавни дейности:
Приходи, помощи и дарения, в т.ч.:
- Неданъчни приходи

268 004 671

Отчет
31.12.2016 г.
/в лв./
237 139 285

121 213 526

115 006 806

650 608
650 608

650 608
650 608

Бюджетни взаимоотношения
Финансиране на бюджетното салдо, в т.ч.:

115 370 546
5 392 372

115 230 256
-874 058

5 392 372

5 392 372
-6 266 430

Местни приходи:

146 591 145

122 132 479

Приходи, помощи и дарения, в т.ч.:
- Имуществени и други данъци
- Неданъчни приходи
Операции с нефинансови активи
Бюджетни взаимоотношения
Финансиране на бюджетното салдо, в т.ч.:

138 247 494
81 379 820
56 867 674
2 512 462
-10 005 871
15 837 060

138 247 494
81 379 820
56 867 674
2 512 462
-7 615 785
-11 011 692

16 553 608

16 553 608
24 451 689

2.

остатък в лв. по сметки от предходен период
наличност в левове по с/ки в края на периода

- остатък в лв. по сметки от предходен период
- наличност в левове по с/ки в края на периода

Уточнен план
31.12.2016 г.

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО /Пр. № 2, Пр. № 3/, в т.ч. по
функции:
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи некласифицирани в други функции
ВСИЧКО РАЗХОДИ:

Отчет
31.12.2016 г.

/в лв./

268 004 671
15 365 453
11 083 876
94 995 802
13 616 978
18 271 170
72 066 825

237 139 285
14 983 883
10 380 975
91 028 423
12 421 680
17 006 195
51 593 959

14 020 339
26 363 786
2 220 442
268 004 671

13 768 230
23 715 498
2 220 442
237 139 285

856-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходите по капиталовата програма към

31.12.2016 г., както следва: уточнен годишен план – 25 686 199 лв., отчет –
22 476 598 лв. (Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. № 6а, Пр.
№ 12) и уточнен годишен план и отчет на капиталовите разходи за
съфинансиране на оперативни програми и проекти (Пр. №12, Пр. № 17).

857-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет - Варна приема преходен
остатък към 31.12.2016 г. в размер на 30 718 119 лв., /Пр. № 11/, в т.ч.
разпределен по функции:
/в лв./
1.

от Държавни дейности

6 266 430

ф-я Общи държавни служби
ф-я Отбрана и сигурност
ф-я Образование
ф-я Здравеопазване
Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи
ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности
ф-я Икономически дейности и услуги

242 111
334 846
3 632 442
644 158
1 103 861
48 381
260 631

2.

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

437 537
89 583
240 213
83 470
24 071

3.

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

24 014 152
49 876
254 222
90 769
531 140
54 770
20 472 866
172 852
2 387 657

Всичко преходен остатък /1+2+3/

30 718 119

858-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет–Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2016 г. за целеви разходи, както следва:
1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ за:
1.1. Лечение на граждани и инвитро процедури по бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план –
304 123 лв. и отчет – 173 020 лв. /Пр. № 2/;
1.2. Отпускане на финансови средства за наем на жилище на
високоспециализиран лекар, нает на работа в УМБАЛ „Света Марина“,
който не е жител на град Варна, по бюджета на дейност „Други дейности
по здравеопазването”: план – 6 000 лв. и отчет – 6 000 лв. /Пр. № 2/;
1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани по
бюджета на местна дейност „Други дейности по социалното осигуряване”:
уточнен годишен план – 156 750 лв. и отчет – 153 750 лв. /Пр. № 2 и Пр. №
8 „Социална програма“/;
1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи по бюджета на
дейност „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен годишен
план – 9 600 лв. и отчет – 9 600 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална
програма“/;
1.5. Погребения на социално слаби и бездомни по бюджета на
дейност „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 7 580 лв. и
отчет – 7 580 лв. /Пр. № 2/;
1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен годишен
план – 8 571 633 лв. и отчет - 7 906 133 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/;
1.7 Средства за пътуване на физически лица, занимаващи се с
културни дейности за участия в изложби, хорови, танцови и други форуми
и за издаване на техни книги и произведения.: уточнен годишен план – 3
323 лв. и отчет – 3 323 лв. по бюджета на дейност „Други дейности по
културата“ /Пр. № 8 „Международни и местни културни прояви“ по т. II
фонд „Култура“/;

2. Разходи по план сметка „Чистота” за 2016 г.: уточнен годишен
план към 31.12.2016 г. – 32 560 759 лв., отчет – 26 296 039 лв. и преходен
остатък към 31.12.2016 г. в размер на 6 264 720 лв. /Пр. № 7/;
3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от
приходи по §40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи“ /Пр. № 10/;
4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания уточнен годишен план на приходите за 2016 г. в размер на 2 519 385 лв.,
отчет на приходите за 2016 г. - 2 519 385 лв. Уточнен годишен план на
разходите за 2016 г. в размер на 2 519 385 лв., отчет на разходите за 2016 г.
– 2 312 187 лв.; преходен остатък към 31.12.2016 г. в размер на 207 198 лв.
/Пр. № 16/;
5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.: уточнен
годишен план в размер на 1 821 400 лв., отчет /усвоена целева субсидия/ –
1 821 228 лв., /Пр. № 4 „Целева субсидия за капиталови разходи“/;
6. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за 2016
г. - уточнен годишен план - 4 289 042 лв. и отчет на разходите – 4 224 046
лв. /Пр. № 14/;
7. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с
приходи от приватизационни сделки за 2016 г.: уточнен годишен план на
приходите – 271 329 лв. и отчет на приходите – 271 329 лв.; уточнен
годишен план на разходите – 271 329 лв., отчет на разходите – 217 576 лв.;
преходен остатък към 31.12.2016 г. в размер на 53 753 лв. /Пр. № 13/.

859-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет - Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходите за 2016 г. на общинската
администрация за дейност „Общинска администрация“, „Чистота“ и
„Други дейности по опазване на околната среда“ /Пр. № 2, Пр. № 5/;
дейност „Други дейности по икономика“ /Пр. № 2, Пр. № 6/;
общинските предприятия /Пр. № 6а/ и отчет на разходите за Фонд
работна заплата /Пр. № 18/.

860-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2016 г. на общинските програми /Пр. №
8/, както следва:
1. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред деца
и млади хора“: уточнен годишен план – 330 081 лв. и отчет – 330 081 лв.
по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната
сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 123 259 лв.
и отчет - 123 259 лв.
2. Общинска програма „Младежки дейности”: уточнен годишен план
– 796 069 лв. и отчет – 796 069 лв. по бюджета на дейност 369 „Други
дейности за младежта“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери
за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 15 911 лв. и отчет 15 911 лв. и по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 334 188 лв. и отчет - 334
188 лв.
3. Общинска програма „Квалификация и насърчаване на научните и
педагогическите кадри в Община Варна“: уточнен годишен план – 62 328
лв. и отчет – 62 328 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други
дейности по образованието“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 9 971
лв. и отчет 9 971 лв. и по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 5 000 лв. и
отчет – 5 000 лв.
4. Общинска програма „Образователна интеграция на децата и
учениците от различни етнически групи в неравностойно социално
положение“: уточнен годишен план – 65 765 лв. и отчет – 65 765 лв. по
бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч.
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 27 884 лв. и отчет – 27 884 лв.
5. Общинска програма „Мерките за насърчаване на творческите
заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби“: уточнен
годишен план – 117 468 лв. и отчет – 117 468 лв. по бюджета на местна
дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен
годишен план – 47 500 лв. и отчет – 47 500 лв.

6. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и
рехабилитация на детско - юношеското наднормено тегло: уточнен
годишен план – 13 000 лв. и отчет – 13 000 лв. по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 13 000 лв. и отчет - 13 000 лв.
7. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен
план – 21 995 лв. и отчет – 21 995 лв. по бюджета на местна дейност
469„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
21 995 лв. и отчет - 21 995 лв.
8. Общинска програма „Лечение с метадон на лица, зависими към
опиоиди“ – уточнен годишен план – 14 268 лв. и отчет – 14 268 лв. по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в
т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“: уточнен годишен план – 14 268 лв. и отчет - 14 268 лв.
9. Общинска програма „Детско зрение“: уточнен годишен план – 24
371 лв. и отчет – 24 371 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 24 371
лв. и отчет - 24 371 лв.
10. Общинска програма „Профилактика на глаукомата“: уточнен
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 15 000 лв. и отчет - 15 000 лв.
11. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен годишен
план – 14 979 лв. и отчет – 14 979 лв. по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
14 979 лв. и отчет - 14 979 лв.
12. Общинска програма „Профилактика на сънната апнея“: уточнен
годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет 20 000 лв.
13. Социална програма на Община Варна: уточнен годишен план на
местната дейност – 2 643 543 лв., отчет на местната дейност – 2 640 543 лв.
и преходен остатък – 3 000 лв. по бюджета на местна дейност 589 „Други
служби и дейности по социалното осигуряване”, в т.ч. по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен
план – 51 980 лв. и отчет – 51 980 лв.

14. Общинска програма „Спорт”: уточнен годишен план – 1 657 370
лв. и отчет – 1 657 370 лв. по бюджета на местна дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 911 082 лв. и отчет – 911 082 лв.
15. Общинска програма за международни и местни културни прояви:
уточнен годишен план – 3 064 189 лв. и отчет - 3 034 189 лв. по бюджета на
местна дейност „Други дейности по културата“, в т.ч. по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен
план – 314 173 лв. и отчет 314 173 лв.; по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 882 966 лв. и отчет - 852 966 лв.
16. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план
– 14 999 лв. и отчет – 14 999 лв. по бюджета на местна дейност 862
„Туристически бази“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 14 999 лв. и отчет - 14
999 лв.

861-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет –
Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на
лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2016 г. /Пр. №
15/.

862-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2016 г. /Пр. № 12,
Пр. № 17/.

863-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет – Варна приема отчета на
приходите и разходите на местната комисия за жилищно - спестовни
влогове /МКЖСВ/ за 2016 г. /Пр. № 19/.

864-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17016311ВН/21.08.2017 г., Общински съвет – Варна приема за сведение
Одитно становище на Сметната палата за заверка без резерви на
годишния финансов отчет за 2016 г. на Община Варна /Пр. № 20/.

865-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет – Варна приема за сведение Протокол от
13.09.2017 г. по чл. 35, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна
от проведено публично обсъждане на отчета на бюджета на Община
Варна за 2016 г. /Пр. № 21/.

866-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД17018537ВН/25.09.2017 г., Общински
съвет – Варна реши:
- Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община

Варна“, по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.008
„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити
лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски
пристанища“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
- Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна
да осигури средства от бюджета на Община Варна за съответната година за
покриване на допустими разходи, преди те да бъдат възстановени от
Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
- Дава съгласие, Община Варна като бенефициент по проекта да
поеме ангажимент за осигуряване на необходимия финансов ресурс за
собствено участие в размер до 8 600 095,73 лева (осем милиона шестстотин
хиляди деветдесет и пет лв. и седемдесет и три ст.). Финансовият ресурс да
бъде осигурен чрез собствени средства, вземане на кредит или друга
подкрепа от финансова институция, в случай че проект „Модернизация и
реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност
„Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“, бъде финансиран по
Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно –
кратките срокове за представяне на проектното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 21

от заседание, проведено на 27.09.2017 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. и възлагане
на кмета на община Варна да сключи договор с Държавата за учредяване в
полза на Община Варна на безвъзмездно право на строеж върху имот,
представляващ част от морското дъно с отреждане „за рибарско
пристанище“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

867-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 5 и 6 от Закона
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД17018539ВН/25.09.2017 г., Общински съвет – Варна допълва
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г., приета с решение № 593-2/15/30.01.2017 г. на
Общински съвет – Варна, както следва:
Към Раздел XIX. Недвижими имоти – собственост на Държавата,
частни Физически и юридически лица, които Община Варна ще придобие
по силата на ЗУТ и/или провеждане на процедури по принудително
отчуждаване по реда на Глава Трета от ЗОС, … за реализация на обекти
от първостепенно значение, се добавя:
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“,
община Варна с местонахождение: УПИ I-461,462, кв. 4 и ПИ
10135.5506.979“;
- Във връзка с реализацията на проект
„Модернизация и
реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност
„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна с местонахождение:

УПИ I-461,462, кв. 4 и ПИ 10135.5506.979“, Общински съвет – Варна
възлага на кмета на община Варна по реда на чл. 112е, ал. 1 от Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България да сключи договор с Държавата за учредяване на
община Варна на безвъзмездно право на строеж върху имот,
представляващ част от морското дъно в границите на вътрешните морски
води на Република България в Черно море, с идентификатор
10135.5506.979“за рибарско пристанище“ с площ 17 150 кв. м. съгласно
ПУП – План за регулация и застрояване за пристанищна инфраструктура
в поземлени имоти с идентификатори 10135.5506.461 и 10135.5506.462 по
кадастралната карта на гр. Варна, за УПИ I-461,462 в квартал 4, с
отреждане „за рибарско пристанище“, и ПУП – Парцеларен план на
пристанищната акватория в поземлен имот 10135.5506.979, одобрени със
заповед №РД-02-15-60 на министъра на регионалното развитие и
благоустройството от 29 юни 2017 г. (ДВ, бр. 55 от 2017 г.), влезли в сила
на 7 август 2017 г.;
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид защита на особено важен обществен интерес и
крайния срок за подготовка на проектното предложение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и
рибарство 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско
дело и рибарство, процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP0011.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и
покрити лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски
пристанища“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 21

от заседание, проведено на 27.09.2017 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. и възлагане на
кмета на община Варна да издаде разрешително за ползване на воден
обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“
до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“
град Варна“.
Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

868-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 5 и 6 от Закона
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД17018540ВН/25.09.2017 г., Общински съвет – Варна допълва
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г., приета с решение № 593-2(15)/30.01.2017 г. на
Общински съвет – Варна, както следва:
Към Раздел ХVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които
Община Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за
управление от Държавата, частни физически и юридически лица“ се
добавя:
„Недвижими имоти попадащи в изграждането на бул. „Васил
Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „Девня,
район
„Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“.

869-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 1,
т. 1, букви „б“ и „г“, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите и по

предложение от кмета на Община Варна рег. № РД17018541ВН/25.09.2017
г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да издаде
разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост – „Франга дере“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул.
„Девня“, гр. Варна, Община Варна с цел реализация на проекта по
изграждането на бул. „Васил Левски“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид защита на особено важен обществен интерес и
съкращаване сроковете по издаване на разрешение за строеж и стартиране
реализацията на проекта по изграждането на бул. „Васил Левски“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 21

от заседание, проведено на 27.09.2017 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. и вземане на
решение за придобиване безвъзмездно в управление на Община Варна на
недвижими имоти държавна собственост, находящи се в гр. Варна, Южна
промишлена зона.
Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС

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

870-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 4
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на
Община Варна рег. № РД17018656ВН/25.09.2017 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., като допълва
Раздел ХVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за
управление от Държавата, частни и юридически лица“ с недвижими имоти,
находящи се в гр. Варна, Южна промишлена зона, представляващи ПИ
10135.5501.162 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и
едно. сто шестдесет и две), с площ 2 102 (две хиляди сто и два) кв.м, ПИ
10135.5501.22 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и
едно.двадесет и две), с площ 2 548 (две хиляди петстотин четиридесет и
осем) кв.м, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс
и ПИ 10135.5501.161 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди
петстотин и едно.сто шестдесет и едно), с площ 1 812 (хиляда осемстотин
и дванадесет) кв.м, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект,
комплекс.

871-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна
рег. № РД17018656ВН/25.09.2017 г., Общински съвет – Варна взема
решение за придобиване безвъзмездно в управление на община Варна на
недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, Южна промишлена зона, ПИ
10135.5501.162 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и
едно. сто шестдесет и две), с площ 2 102 (две хиляди сто и два) кв.м, ПИ
10135.5501.22 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и
едно. двадесет и две), с площ 2 548 (две хиляди петстотин четиридесет и
осем) кв.м, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс
и ПИ 10135.5501.161 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди
петстотин и едно. сто шестдесет и едно) с площ 1 812 (хиляда осемстотин
и дванадесет) кв.м, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект,
комплекс.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилника за приложение на Закона за
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в управление на
недвижимите имоти в полза на Община Варна, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 21

от заседание, проведено на 27.09.2017 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на Местна
инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на общини Варна с
район „Аспарухово“, Белослав и Аксаково по проект „Подготовка за
създаване на МИРГ на територията на общини – Варна с район
„Аспарухово“, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за
Воденото от общностите местно развитие“, по Програма за морско дело
и рибарство 2014 – 2020 г.
Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС

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

872-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 15 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на
кмета на Община Варна рег. № РД17018660ВН/25.09.2017 г., Общински
съвет – Варна реши:
- Дава съгласие Община Варна да стане член-учредител на
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група
/МИРГ/- Варна, Белослав, Аксаково“, което ще изпълнява местна
стратегия за развитие, разработена съгласно изискванията на Указания за
кандидатстване по Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от
общностите местно развитие” на Програма за морско дело и рибарство
2014 – 2020 г.
- Определя за свой представител в Местната инициативна рибарска
група Ивайло Илков Маринов – зам.-кмет на район „Аспарухово“ при
Община Варна, който да представлява Община Варна в Сдружението.
- Дава съгласие, представителят на Община Варна, да бъде избиран
за член на Колективни върховни органи на Сдружението.

- Възлага на Ивайло Илков Маринов да предприеме необходимите
действия за оповестяване на Учредителното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 21

от заседание, проведено на 27.09.2017 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна
за участие в обявеното извънредно Общо събрание на акционерите на
МБАЛ ”Света Анна – Варна“ АД, насрочено за 28.09.2017 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

873-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация 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 вх.№
РД17016853ВН/28.08.2017
г.
от
Изпълнителния
директор
на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД и
поради отсъствие на избрания от Общински съвет – Варна представител на
Община Варна – Антоанета Здравкова Цветкова, Общински съвет – Варна
упълномощава общинският съветник Лидия Велик Маринова, да участва
в извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна
болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД, което ще се
проведе на 28.09.2017 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум – на
13.10.2017 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: „Промяна в състава на Съвета
на директорите.“; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез
освобождаване на настоящия Съвет на директорите, в състав: Гален
Димитров Шиваров, Николай Петров Коларов и Боряна Борисова
Върбанова и избиране на нов тричленен Съвет на директорите.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува - „Против смяната

на целия Съвет на директорите на Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна – Варна” АД“.

874-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация 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 вх.№
РД17016853ВН/28.08.2017
г.
от
Изпълнителния
директор
на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД и
поради отсъствие на избрания от Общински съвет – Варна представител на
Община Варна – Антоанета Здравкова Цветкова, Общински съвет – Варна
упълномощава общинският съветник Лидия Велик Маринова, да участва
в извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна
болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД, което ще се
проведе на 28.09.2017 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум – на
13.10.2017 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 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне 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 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне възнаграждение
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 лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на
съвет на директорите, на които не е възложено управление могат да
получават въпросното възнаграждение, 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 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност
на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.“;
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през
2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
874-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД,
представителят на акционера община Варна да внесе писмен доклад за
взетите решения на Общото събрание, за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

