ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 42

от заседание, проведено на 01.08.2019 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Правна комисия“ относно:
(1) – приемане на изменение и допълнение в Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества.
Докл.: Христо Атанасов – Председател на ВрК „Правна комисия“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1762-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 51а, ал. 4, т. 2 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД19012390ВН/03.07.2019 г., Общински съвет – Варна
приема допълнение в Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските
дружества, както следва:
В раздел VI се създават нови чл. 23а и чл. 23б със следното
съдържание:
Чл.23а. (1) Общински съвет – Варна по предложение на кмета може
да предостави на съответното висше медицинско училище правата на
едноличния собственик на капитала по управлението на общинските
лечебни заведения, които са университетски болници по реда на чл. 90, ал.
4, за срока на одобрението по чл. 91, ал. 10 от Закона за лечебните
заведения.
(2) С решението по ал. 1, Общински съвет – Варна одобрява и
проект на договор, с който се уреждат отношенията между кмета на
Община Варна и ректора на съответното висше училище относно
предоставяне управлението на общинското лечебно заведение.
(3) С договора по ал. 2 се уреждат:

1. правата и задълженията на висшето училище, свързани с
управлението на лечебното заведение;
2. финансовите ангажименти на висшето училище към лечебното
заведение;
3. изискванията за отчетност и прозрачност на действията и
решенията на управителя на лечебното заведение и висшето училище;
4. гаранциите за добро управление на лечебното заведение от страна
на висшето училище;
5. отговорността на висшето училище по отношение на финансовото
състояние на лечебното заведение;
6. основанията за предсрочно прекратяване на предоставените права
за управление на лечебното заведение от висшето училище.
(4) Продажбата на обособени части от лечебните заведения по ал. 1
се извършва след решение на Общински съвет - Варна по мотивирано
предложение на кмета на Община Варна.
(5) Извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни
материални активи и отдаването под наем на дълготрайни материални
активи на лечебното заведение по ал. 1 се извършва при условията и по
реда на чл. 105 от Закона за лечебните заведения след разрешение на кмета
на Община Варна.
Чл.23б. В случаите, когато Общински съвет – Варна е предоставил
правата по управление, ректорът на висшето медицинско училище
упражнява правомощията по реда на чл. 23а от настоящата Наредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 42

от заседание, проведено на 01.08.2019 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от
ПК „Собственост и стопанство“ относно:
(1) – предоставяне на правата на едноличния собственик на капитала
по управлението на „Специализирана болница по очни болести за
активно лечение – Варна” ЕООД, в полза на Медицински университет
„Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна.
(2) – предоставяне на имот – частна общинска собственост, находящ
се в с. Каменар, ул. „Цар Симеон I“ № 69 за безвъзмездно ползване на
„Български червен кръст – Областен съвет – Варна.
(3) – даване на съгласие за извършване на замяна с
„Електроразпределение Север“ АД на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р Петър Берон“, срещу имот
включен в капитала на „НЕК“ АД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1763-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 51а, ал. 4, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 23а от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества и по предложение на кмета на Община Варна с рег.
№ РД19013956ВН/29.07.2019 г., Общински съвет – Варна:
1. Предоставя в полза на Медицински университет „Проф. д-р
П.Стоянов“ – Варна, ЕИК 000083633 правата на едноличен собственик на
капитала по управлението на „Специализирана болница по очни болести за
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за срока по чл. 91, ал. 10
от Закона за лечебните заведения.
2. В срок до три месеца от вземане на настоящото решение
Общински съвет – Варна следва да одобри проект на договор, с който се

уреждат отношенията между кмета на Община Варна и ректора на
Медицински университет „Проф. д-р П.Стоянов“ – Варна, на който е
предоставено управлението на общинското лечебно заведение.
3. Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

1764-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД18023958ВН-001ВН/29.07.2019 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019“: Допълва:
Раздел XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за
които община Варна ще проведе процедура по учредяване право на
ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, с
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар,
ул. „Цар Симеон I“ № 69, представляващ 81 (осемдесет и един) кв.м от
масивна сграда цялата със застроена площ от 387,50 (триста осемдесет и
седем цяло и петдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост №5839/30.09.2009 г.
1764-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД18023958ВН001ВН/29.07.2019 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно
право на ползване върху имот - частна общинска собственост, находящ се
в с. Каменар, ул. „Цар Симеон I“ № 69, представляващ 81(осемдесет и
един) кв.м от масивна сграда, цялата със застроена площ от 387,50 (триста
осемдесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за
общинска собственост №5839/30.09.2009 г. – за срок от 10 (десет) години в
полза на „Български червен кръст – Областен съвет - Варна”, със седалище
и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ 3.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

1765-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 2, т. 3 от Закона за
общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ077208ВН025ВН/29.07.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за извършване
на замяна с „Електроразпределение север“ АД на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р Петър Берон“,
представляващ 75 (седемдесет и пет) кв.м идеални части от поземлен имот
с идентификатор 10135.1026.22 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
двадесет и шест.двадесет и две), предмет на Акт за общинска собственост
№ 628/19.03.1998г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна на
11.08.2005 г., вх. Рег. № 20025, при пазарна стойност в размер на 10 400
десет хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС, срещу имот включен
в капитала на „НЕК“ АД, съгласно Заповед № 207/09.12.1996 г. на
Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, представляващ 75
(седемдесет и пет) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.3513.417 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
тринадесет.четиристотин и седемнадесет), при пазарна стойност в размер
на 10 100 (десет хиляди и сто) лева, без включен ДДС.
Сделката да се реализира без доплащане на разликата в цената на
имотите.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 42

от заседание, проведено на 01.08.2019 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Здравеопазване“ относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания
по асистирана репродукция.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“

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

1766-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и

чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК19001446ВН/10.07.2019 г., решение на
Общински съвет – Варна № 1532-5(37)/30.01.2019 г., и на база здравен
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение
на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

1767-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация и на база здравен
статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община
Варна с рег. № ЗК19001446ВН/10.07.2019 г., Общински съвет – Варна не
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение
към настоящото решение.

1768-3. 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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК19001445ВН/10.07.2019 г., решение на
Общински съвет – Варна № 1532-5(37)/30.01.2019 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.

1769-3. 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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК19001445ВН/10.07.2019 г., Общински съвет –
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 42

от заседание, проведено на 01.08.2019 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: 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 2018 г. и на
Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на
Община Варна за 2019 г.
Докл.: Славчо Славов – общински съветник
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1770-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 26 А, ал. 2 и ал. 5 от
Закона за народните читалища и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД19011443ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна
приема докладите на народните читалища на територията на Община
Варна по показатели за дейност, предоставената субсидия от държавния
бюджет за 2018 г. и Годишна програма за развитие на читалищната
дейност на територията на Община Варна за 2019 г., съгласно приложения
към настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 42

от заседание, проведено на 01.08.2019 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука
и образование“ относно:
(1) – актуализиране на Списъка на средищните детски градини и
училища в Република България за учебната 2019/2020 г.
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1771-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и
чл. 3 от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за
определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски
градини и училища и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19013090ВН/15.07.2019 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Да се запази статута на средищно училище на Средно училище
„Димчо Дебелянов“ за учебната 2019/2020 година.
2. Възлага на кмета на Община Варна да изготви мотивирано
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на
Средно училище „Димчо Дебелянов“ в Списъка на средищните детски
градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 42

от заседание, проведено на 01.08.2019 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от
ПК “Транспорт“ относно:
(1) – одобряване на доклад за необходимостта от актуализация на
Генералния план за организация на движението на територията на Община
Варна.
Докл.: Добромир Джиков – Председател на ПК „Транспорт“

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

1772-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8,
ал. 3 от Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по
пътищата и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД19013938ВН/29.07.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява доклад и
оценка за резултатите от извършена проверка за установяване на
обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба № 1/17.01.2001 г. за
необходимостта от актуализация на Генералния план за организация на
движението на територията на Община Варна, като при актуализацията
бъдат взети предвид разпоредбите на Наредба № 18/23.07.2001 г. за
сигнализация на пътищата с пътни знаци, както и да бъде организиран
достъпа до следните социални институции:
- Детска Градина № 20 „Бриз“ (Логопедична детска градина)
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Ривиера“
- „Карин дом“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 42

от заседание, проведено на 01.08.2019 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 80
съдебни заседатели при Районен съд гр. Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

1773-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона
за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните
заседатели и писмо вх. № ОС19000452ВН/08.07.2019 г. от Председателя на
Окръжен съд – Варна, Общински съвет – Варна открива процедура за
определяне на съдебни заседатели при Районен съд гр. Варна при
следните Правила:
1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на
изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.
2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец
за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински
съвет – Варна https://varnacouncil.bg/, ведно с необходимите документи,
съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на
Община Варна в срок до 30.08.2019 г.
3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на
изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт да не са избирани
за съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към същия
съд.
4. Общински съвет – Варна избира комисия от 3 (трима) члена за
изготвяне на списък от 80 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от
Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели
към Районен съд гр. Варна, в състав от следните общински съветници:
1. Юлияна Атанасова Боева – общински съветник;

2. Милена Димитрова Георгиева – общински съветник;
3. Любомир Баев Роев – общински съветник;
5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията да изготви списък
на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните
автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува
на интернет страницата на Общински съвет – Варна, най-малко 14 дни
преди датата на изслушването от Комисията.
6. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се
проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната
власт.
7. Общински съвет – Варна възлага на комисията:
- да състави окончателен доклад за одобрените 80 кандидати за
съдебни заседатели не по-късно от 7 (седем) дни преди следващото
редовно заседание на Общински съвет – Варна, като задължително 15 от
кандидатите да бъдат с квалификация в областта на педагогиката,
психологията и социалните дейности. Докладът да се публикува на
страницата на Общински съвет – Варна, ведно с протокола от
изслушването.
- да изпрати до председателя на Окръжен съд гр. Варна Списък на
кандидатите за съдебни заседатели, ведно с копие от решенията на
Общински съвет – Варна във връзка с проведената процедура, както и
документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 42

от заседание, проведено на 01.08.2019 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Варна да кандидатства с
проектно предложение „Екологично чист транспорт за Варна“ по
процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на
замърсяване на атмосферния въздух“, за осигуряване на средства от
общинския бюджет и упълномощаване на кмета на Община Варна да
издаде запис на Заповед в полза на Министерство на околната среда и
водите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

1774-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД 19014206ВН/31.07.2019 г., Общински съвет –
Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение „Екологично чист транспорт за Варна“ по процедура №
BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник
на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5
„Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Oперaтивна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“.
2. Дава съгласие, след одобрение на проектно предложение
„Екологично чист транспорт за Варна“ по процедура № BG16M1OP0025.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване
на атмосферния въздух“ и подписване на договор за безвъзмездна
финансова помощ, Община Варна да осигури средства от Общинския
бюджет за покриване на допустими разходи, преди те да бъдат
възстановени от Oперaтивна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

3. Дава съгласие и упълномощава кмета на Община Варна да издаде
в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ – Главна дирекция
„Оперативна програма околна среда”, Запис на заповед по образец
(съгласно приложение към настоящото решение) със срок на предявяване
за плащане до 60 дни от датата на официалното отчитане на проект
„Екологично чист транспорт за Варна“, процедура № BG16M1OP002-5.004
„Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на
атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“ на Oперaтивна програма „Околна среда 2014-2020
г.“, гарантиращ пълния размер на авансовото плащане в размер до 28 000
000 (двадесет и осем милиона лева), платим на предявяване.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решенията, поради защита на важни обществени интереси, а именно –
кратките срокове за представяне на проектното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

