П Р О Т О К О Л
№ 43
Четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 13.08.2019 г. (вторник) от 09:00 ч. до 12:30 ч.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания и отговори на питания.
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и
духовно развитие“ относно:
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на
Община Варна.
3. 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 2018 г.
(2) – вземане на решение за определяне на дивидента за 2019 г. на
общинските търговски дружества.
(3) – осигуряване на финансови средства за закупуване на
климатична система в Домашен социален патронаж.
(4) – определяне на икономическа рамка за 2019 г. по договор за
обществен превоз на пътници.
(5) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
в гр. Варна“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
(6) – осигуряване на допълнителни финансови средства за
преустройство на съществуваща сграда – столова в Зала за културни
мероприятия в Първа езикова гимназия.
(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
нуждите на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД.
(8) – отпускане на финансови средства на „Стадион Спартак „ЕАД.
(9) – изменение и допълнение на Програма „Спорт“ 2019 г.,
Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2019 г. относно:
олимпийски квалификационен турнир по волейбол за мъже; гостуване на
демонстративния отбор на световната федерация по таекуондо в гр. Варна;
провеждане на предварителен кръг от Европейския клубен турнир по

футзал – „Шампионска лига“ и мероприятието „Варна играе“ в рамките на
„Европейска седмица на спорта“.
(10) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства от
Община Варна, одобряване текст на партньорско споразумение и
упълномощаване на кмета на Община Варна да го подпише, по проект „
Екологично чист транспорт за Варна“.
(11) – опрощаване на държавни вземания.
(12) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на
жизнени и комунално-битови потребности.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство“ относно:
(1) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Лира“ 1 на собственика на законно
построената сграда.
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имотчастна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Милосърдие“
№ 33А на собственика на законно построената сграда.
(3) – предоставяне на движими вещи общинска собственост,
находящи се в гр. Варна, жк „Младост“, обекти № 73 и № 74 за
безвъзмездно ползване на дирекция „Социални дейности“ при Община
Варна за разкриване на пенсионерски клубове.
(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху имот,
находящ се в гр. Варна, жк „Младост“, ПИ 10135.3512.240.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне безвъзмездно
за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Първи май“,
представляващ УПИ VI „за спорт“, кв. 2, по плана на Аспарухов парк – в
полза на ОП „Спорт - Варна“.
(6) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на решение за
предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в гр. Варна,
ул. „Дрин“ № 65 и гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 14, в полза на
„Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи-Варна“.
(7) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение
Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху поземлен имот с
идентификатор 10135.3515.2.
(8) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение
Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху поземлен имот с
идентификатор 10135.2555.2686.
(9) – отмяна на Решение № 1463-10(30)/28,29.04.2014 г. на Общински
съвет – Варна и прекратяване на договор за наем на имот, находящ се в с
Звездица, ул. „Феникс“ № 2.

(10) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД.
(11) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на
решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот,
находящ се в с. Тополи, парцел I-спорт, в полза на Сдружение ФК „Тополи
2010“.
(12) – удължаване срока на договор за възмездно ползване на
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“,
местност „Планова“.
(13) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, одобряване
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг
за продажба на недвижим имот, находящ се в община Варна, землище на с.
Тополи, ПИ 72709.514.291.
(14) – увеличаване на капитала на “Специализирана болница за
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД и
промяна на Устава на дружеството.
5. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – Варна
за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода
01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
6. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
7. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна.
8. Дискусия с гражданите.

