ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 29

от заседание, проведено на 03.04.2018 г.
по точка първа от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – отпускане на финансови средства на ЮЛНЦ „Футболен клуб
Спартак 1918“.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1209-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с молба с рег. №
РД18002242ВН/29.01.2018 г. от Стефан Руменов Калименов и Евгений
Христов Балев, като членове на Управителния съвет на ЮЛНЦ „Футболен
клуб Спартак 1918“, Общински съвет – Варна решава:
1. Да бъдат отпуснати финансови средства на „Футболен клуб
Спартак 1918“, ЕИК 177051663 за реализиране на програма за честване на
100 години от основаването на „Футболен клуб Спартак 1918“ в размер на
100 000 лв. (сто хиляди лв.), като средствата бъдат осигурени от дейност
714 „Спортни бази за спорт за всички“, § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, като компенсирана
промяна по бюджета на Община Варна за 2018 г. от дейност 122
„Общинска администрация“ – община Варна, § 10 „Издръжка“.
2. Упълномощава кмета на Община Варна да договори условия по
предоставянето и отчитането на средствата.
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
№ 29

от заседание, проведено на 03.04.2018 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – допълване на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на
решение за безвъзмездно придобиване на собственост в полза на Община
Варна на част от ПИ 10135.2569.57, по плана на кк „Свети Свети
Константин и Елена“.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1210-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 5 и 6 от Закона
за общинската собственост и по предложение на кмета на община Варна с
рег. № РД18006480ВН/30.03.2018 г., Общински съвет – Варна допълва
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост през 2018 г.“, приета с решение № 1058-2(26)/31.01.2018 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:
1. „Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, кк „Св.
Св. Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез
оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид важността на обекта за утвърждаване морския облик

на гр. Варна и осигуряване на строително – монтажни работи извън
активен летен сезон.

1211-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 от Закона за
общинска собственост и чл. 54, ал. 1 от Закона за държавна собственост и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18006481ВН/30.03.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение за
безвъзмездно придобиване в собственост в полза на община Варна на част
от ПИ 10135.2569.57 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.
Варна, с площ 400 /четиристотин/ кв.м., попадащи в обект от
първостепенно значение: „Реконструкция на кръгово кръстовище по алея
45, кк „Св. Cв. Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез
оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода“.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез
Областен управител на Варненска област, за безвъзмездно придобиване в
собственост в полза на Община Варна на гореописания недвижим имот и
сключване на договор с Областен управител на област с административен
център Варна, след решение на Министерски съвет на Република България.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид важността на обекта за утвърждаване морския облик
на гр. Варна и осигуряване на строително – монтажни работи извън
активен летен сезон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 29

от заседание, проведено на 03.04.2018 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на финансови средства
за укрепване на участък от път VAR1082 ( стар номер ІV-90023), попадащ
в обхвата на свлачище „Трифон Зарезан“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

1212-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18006574ВН/02.04.2018 г., Общински съвет –
Варна възлага и упълномощава кмета на Община Варна да предприеме
всички необходими действия за осигуряване на финансиране за проучване,
проектиране, укрепване и възстановяване на панорамен път VAR1082 (стар
номер ІV-90023) „Варна – Златни пясъци“ в участъка на свлачище
„Трифон Зарезан”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 29

от заседание, проведено на 03.04.2018 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие и възлагане на кмета на Община
Варна за издаване на разрешително за ползване на воден обект публична
общинска собственост – „Балъм дере“ в участъка на преминаване под
бул. Сливница, гр. Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1213-4. 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,
буква “б“, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите и по
предложение от кмета на Община Варна рег. № РД18006473ВН/30.03.2018
г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да издаде
разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост
– „Балъм дере“ в участъка на преминаване под бул. „Сливница“, гр.
Варна, Община Варна с цел реализация на проекта по изграждането на
пробив на бул. „Сливница“ от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас
Москов“.
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 пробив на бул. „Сливница“ от
бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 29

от заседание, проведено на 03.04.2018 г.
по точка пета от дневния ред

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка на решение
№ 1066-4(26)/31.01.2018 г., подточка 3.4 в раздел Х на Общински съвет –
Варна.
Докл.: Антоанета Цветкова – общински съветник

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

1214-5. На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-

процесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 2 от
Закона за лечебните заведения и по предложение от доц. д-р Антоанета
Цветкова с рег. № ОС18000216ВН/30.03.2018 г., Общински съвет – Варна
допълва свое решение № 1066-4(26)/31.01.2018 г., взето във връзка с
решение № 537-2(14)20.12.2016 г. на Общински съвет – Варна, в частта на
Раздел Х относно приети лимити и разчети за целеви разходи и субсидии,
подточка 3.4., като същата придобива следния вид:
„Целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна“
ЕООД в размер на 77 381 лв. за ремонт на покрива на ниското тяло по §55
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.
След извършването на ремонтните дейности да се увеличи капитала
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, със стойността на
усвоените средства за ремонт и за проектиране.

Възлага на управителя на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“
ЕООД, да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското
дружество, със стойността на усвоените средства.“
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
№ 29

от заседание, проведено на 03.04.2018 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да
участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД, насрочено за 17.04.2018 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

1215-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Григор
Григоров – общински съветник, Общински съвет – Варна решава в срок до
провеждането на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация - Варна“ ООД, насрочено за 17.04.2018 г. (вторник) от 13:00
часа, да се проведе закрито заседание на ПК „Собственост и стопанство“
при Общински съвет – Варна, на което да бъде поканен г-н Валентин
Вълканов – управител на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД
за обсъждане на финансовото състояние на дружеството.

1216-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от
капитала на търговските дружества и във връзка Покана рег. №
РД18006425ВН/30.03.2018 г. от Валентин Вълканов – управител на
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Общински съвет – Варна

упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският
съветник Кирил Георгиев Георгиев, да участва в годишно редовно Общо
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Варна“
ООД, което ще се проведе на 17.04.2018 г. (вторник) от 13:00 часа, в зала
„Колегиум“, ет. 1, в сградата на Централното управление на
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, ул. Прилеп № 33
и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки,
като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Управителя за
дейността на Дружеството през 2017 г.“ – Да участва в разискванията
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния
финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“ - Да участва в разискванията
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределяне на печалбата на
Дружеството за 2017 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експертсчетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
Дружеството за 2018 г..“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Продължаване на срока на
договора за възлагане на контрола на Андон Люсиен Бюкюджян –
контрольор на Дружеството, за срок от три години.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи
допълнително споразумение към договора за възлагане на контрола на
Дружеството във връзка с решението по т. 5 от дневния ред.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване членовете на
Одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата им.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нови членове на
Одитния комитет на Дружеството.“ – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна

1216-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава след участието си в годишното редовно Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД,
представителят на съдружника община Варна да внесе писмен доклад за
взетите решения на Общото събрание, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 29

от заседание, проведено на 03.04.2018 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Вземане на решение за придобиване безвъзмездно в
управление на Община Варна от Държавата, имоти държавна собственост,
находящи се в гр. Варна, Историческо ядро на Морската градина.
Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС

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

1217-7. 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, в изпълнение на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г., и
по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18006577ВН/02.04.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение за
придобиване безвъзмездно в управление на Община Варна от
Държавата, имоти държавна собственост, находящи се в гр. Варна,
Историческо ядро на Морската градина, представляващ сгради с
идентификатори 10135.1509.2.1, със застроена площ 108 кв.м., етажност:
един етаж и 10135.1509.2.2 , със застроена площ 9 кв.м., етажност: един
етаж и недвижим имот, разположен в Приморски парк, представляващ
ПИ 10135.2561.6, с площ 1589 кв.м. и сгради с идентификатори
10135.2561.6.1, със застроена площ 35 кв.м., етажност: един етаж,
10135.2561.6.2, със застроена площ 16 кв.м., етажност: един етаж,
10135.2561.6.3, със застроена площ 31 кв.м, етажност: един етаж.
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 прилагане 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
изпълнение на решението.

за

правилното

и

законосъобразно

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

