ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 44

от заседание, проведено на 26.09.2019 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – изменениe на Наредбата за реда и условията за пътуване на
преференциални цени в обществения транспорт на територията на
Община Варна.
(2) – одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество
между Община Варна, Сдружение „Конфедерация на независимите
синдикати в България“, Сдружение „Съюз на транспортните синдикати в
България“ и „Градски транспорт“ ЕАД.
(3) – осигуряване на финансови средства от бюджета на Община
Варна за изграждане на четири броя извънулични паркинги в район
„Одесос“, район „Приморски“ и район „Аспарухово“.
(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2.
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.
(5) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с проектно
предложение „Създаване на морски образователен център, обновяване и
оборудване на Народно читалище „Васил Левски - Галата 1927“, гр.
Варна“.
(6) – вземане на решение за дарение на ремонт в полза на
Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – гр. Варна.
(7) – вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна на
устава на „Стадион Спартак“ ЕАД.
(8) – вземане на решение за осигуряване на финансови средства за
обект: „Реконструкция на ул. „Кольо Фичето“ в участъка от о.т. 4084
през о.т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т.4284, по плана на
Западна промишлена зона, гр. Варна“.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“

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

1825-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 25 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № ОС19000502ВН-001ВН/05.09.2019 г., Общински
съвет – Варна изменя Наредбата за реда и условията за пътуване на
преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община
Варна, приета с решение № 2080-9/40/30.03.2015 г. на Общински съвет –
Варна, както следва:
- Изменя се наименованието на Наредбата: от Наредба за реда и
условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт
на територията на Община Варна на Наредба за реда и условията за
пътуване в обществения транспорт на Община Варна.
- Изменя се наименованието на глава ІІІ от Наредбата: от
„Преференциални цени на абонаментните карти“ на „Цени на
абонаментните карти“.
- Чл.12 се изменя и същият придобива следния вид:
„Чл.12. Право на пътуване с абонаментна карта на преференциални
цени имат следните категории граждани:
1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на
територията на град Варна;
2. Учащи се – ученици в дневна форма на обучение и студенти
редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение,
учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени
в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на
акредитираните висши училища на МОН;
3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 %;
4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 %;
5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ;
6. Придружители на лица с трайни увреждания, с установени вид и
степен на увреждане;
7. Лица до 18 г. с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 %.

8. Чужденци, получили разрешение за постоянно пребиваване в
Република България с постоянен адрес на територията на община Варна,
отговарящи на изискванията от по чл. 12, т. 1- т.7.
- Създава се нов чл. 18а със следния текст:
„Чл.18а. /1/ Цени на абонаментните карти за пътуване с обществения
градски транспорт на територията на град Варна, съгласно границите по
Общия устройствен план по редовна тарифа:
1. Месечна абонаментна карта за една линия – 35 лв.;
2. Месечна абонаментна карта за всички линии – 50 лв.;
3. Тримесечна абонаментна карта за една линия – 90 лв.;
4. Тримесечна абонаментна карта за всички линии – 135 лв.;
5. Шестмесечна абонаментна карта за една линия – 180 лв.;
6. Шестмесечна абонаментна карта за всички линии – 270 лв.;
7. Годишна абонамента карта за всички линии – 520 лв.“
/2/ Цени на абонаментните карти за пътуване с обществения
транспорт по крайградските автобусни линии от транспортната схема
на община Варна, по съответното направление по редовна тарифа:
1. Гр.Варна – с.Тополи:
1.1. Месечна абонаментна карта – 48 лв.;
1.2. Тримесечна абонаментна карта – 129 лв.;
1.3. Шестмесечна абонаментна карта – 258 лв.
1.4. Годишна абонаментна карта – 516 лв.
2. Гр. Варна – с. Константиново:
2.1. Месечна абонаментна карта – 64 лв.;
2.2. Тримесечна абонаментна карта – 177 лв.;
2.3. Шестмесечна абонаментна карта – 354 лв.
2.4. Годишна абонаментна карта – 708 лв.
3. Гр. Варна – с. Казашко:
3.1. Месечна абонаментна карта – 56 лв.;
3.2. Тримесечна абонаментна карта – 153 лв.;
3.3. Шестмесечна абонаментна карта – 306 лв.
3.4. Годишна абонаментна карта – 612 лв.
4. Гр. Варна – с. Звездица и Гр. Варна – с. Каменар:
4.1. Месечна абонаментна карта – 52 лв.;
4.2. Тримесечна абонаментна карта – 141 лв.;
4.3. Шестмесечна абонаментна карта – 282 лв.
4.4. Годишна абонаментна карта – 564 лв.

5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“:
5.1. Месечна абонаментна карта – 120 лв.;
5.2. Тримесечна абонаментна карта – 345 лв.;
5.3. Шестмесечна абонаментна карта – 690 лв.
5.4. Годишна абонаментна карта – 1380 лв.
6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/
6.1. Месечна абонаментна карта – 84 лв.;
6.2. Тримесечна абонаментна карта – 237 лв.;
6.3. Шестмесечна абонаментна карта – 474 лв.
6.4. Годишна абонаментна карта – 948 лв.
7. Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“
7.1. Месечна абонаментна карта – 80 лв.;
7.2. Тримесечна абонаментна карта – 225 лв.;
7.3. Шестмесечна абонаментна карта – 450 лв.
7.4. Годишна абонаментна карта – 900 лв.
- Чл. 19 се изменя и същият придобива следния вид:
„Чл.19. /1/ Посочените в чл. 12 от Наредбата лица заплащат следните
суми за издаване на една абонаментна карта на преференциални цени на
територията на град Варна съгласно определените граници по Общия
устройствен план:
1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на
територията на град Варна – 2 лв. месечно за една вътрешноградска линия;
2. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на
територията на град Варна – 8 лв. месечно за всички вътрешноградски
линии;
3. Учащи се в учебни заведения в гр. Варна – заплащат 15 лв.
месечно за абонаментна карта за всички линии в чертите на града;
4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта за
всички линии месечно – 25 лв.;
5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % - заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта за
всички линии месечно – 15 лв.;
6. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %

до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта за всички линии месечно – 8 лв.;
7. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта
за всички линии месечно – 15 лв.;
8. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта за всички линии
месечно, която включва и правото на пътуване на един придружител,
заедно с лицето с увреждане.
/2/ Посочените в чл. 12 от Наредбата лица заплащат следните суми за
издаване на една месечна абонаментна карта на преференциални цени за
пътуване с обществения транспорт по крайградските автобусни линии от
транспортната схема на община Варна, по съответното направление на
преференциални цени, както следва:
1. Гр. Варна – с. Тополи:
1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на
територията на град Варна – 5 лв.;
1.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
1.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 24
лв.;
1.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 14
лв.;
1.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 8 лв.;
1.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
14 лв.;
1.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.

2. Гр. Варна – с. Константиново:
2.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
2.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
2.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 32
лв.;
2.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 19
лв.;
2.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 10 лв.;
2.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
19 лв.;
2.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
3. Гр. Варна – с. Казашко:
3.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
3.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
3.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 28
лв.;
3.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17
лв.;
3.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 9 лв.;

3.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
17 лв.;
3.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
4. Гр. Варна – с. Звездица и гр. Варна – с. Каменар:
4.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
4.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
4.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 26
лв.;
4.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 16
лв.;
4.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 8 лв.;
4.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
16 лв.;
4.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“:
5.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
5.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
5.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 60
лв.;
5.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 36
лв.;
5.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 19 лв.;
5.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
36 лв.;
5.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/
6.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
6.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
6.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 42
лв.;
6.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 25
лв.;
6.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 13 лв.;
6.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
25 лв.;
6.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % -

имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
7.Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“
7.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
7.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
7.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 40
лв.;
7.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 24 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17
лв.;
7.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 13 лв.;
7.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
24 лв.;
7.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
В Преходни и заключителни разпоредби, приема § 2, със следния
текст:
§2. Измененията на настоящата Наредба, приети с Решение № 18251(44)/26.09.2019 г. влизат в сила, считано от 20.10.2019 г.

1826-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД19017737ВН/20.09.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява проекта на Споразумение за сътрудничество между
община Варна, Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в
България“, Сдружение „Съюз на транспортните синдикати в България“ и
„Градски транспорт“ ЕАД, съгласно приложение към настоящото решение.

1827-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД19017725ВН/20.09.2019 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат
осигурени средства в общ размер на 939 336 лв. с ДДС по дейност 629
„Други дейности по опазване на околната среда“ §52-06 за изпълнението
на обекти:
1. Извънуличен паркинг зад бл. 2, 4, 6, 8 ул. „Момина сълза“, по плана
на 25-и микрорайон, район Приморски, гр. Варна в размер 167 894 лв. с ДДС
(162 641 лв. с ДДС за СМР и 5 253 лв. с ДДС за строителен надзор);
2. Извънуличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул.
„Люляк“, 25-и микрорайон, район Приморски, гр. Варна в размер на 478 842
лв. с ДДС (463 971 лв. с ДДС за СМР и 14 871 лв. с ДДС за строителен
надзор);
3. Извънуличен паркинг в ПИ 10135.1030.4, разположен в
пространство зад бл. 39-49 на ул. „Струга“, по плана на 14-и микрорайон,
район Одесос, гр. Варна в размер на 193 686 лв. с ДДС (185 823 лв. с ДДС за
СМР и 7 864 лв. с ДДС за строителен надзор);
4. Изграждане на паркинг при бл. 51, кв. Аспарухово, ул. „Балкапан“
по плана на 27 микрорайон, гр. Варна в размер на 98 914 лв. с ДДС (95 554
лв. с ДДС за СМР и 3 360 лв. с ДДС за строителен надзор).
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г.
като компенсирана промяна от дейност 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на улична мрежа“ както следва:
- 746 914 лв. с ДДС от §52 „Строителство“, предвидени за обект
„Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус" - качване от бул. „Ат. Москов“,
от о.т. 1100 до о.т. 1105, по плана на ПЗ „Метро“, район „Вл. Варненчик“, гр.
Варна и
- 192 422 лв. с ДДС от §10-30 „Текущ ремонт“.
Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към бюджета
на Община Варна за 2019 г.
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.

1828-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД19013652ВН-001ВН/05.09.2019 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007
„Екологична и устойчива рибарска област” по Програма за морско дело
и рибарство 2014-2020г. - мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено
от общностите местно развитие“.
2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за
финансирането на проект по процедура чрез подбор на проекти
BG14MFOP001-4.007 „Екологична и устойчива рибарска област” по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2.
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“,
Община Варна да осигури средства в размер до 70 000 лв. от бюджета на
Община Варна за обезпечаване на допустимите разходи, преди те да бъдат
възстановени от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.
3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на
Община Варна в размер до 10 000 лв. на разходи за възнаграждения и
осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проект, по
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 “Екологична и
устойчива рибарска област” от Стратегията за водено от общностите
местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна,
район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, мярка 4.2 „Изпълнение на
стратегиите за водено от общностите местно развитие“, по Програма за
морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради кратките срокове за кандидатстване и тъй като от
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда.

1829-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № ЕНОП19000098ВН-001ВН/05.09.2019 г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства по процедура чрез
подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъпа до
рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. - мярка 4.2. „Изпълнение

на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ с проектно
предложение: „Създаване на морски образователен център, обновяване и
оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна“.
2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за
финансирането на проект по процедура чрез подбор на проекти
BG14MFOP001-4.006
„Подобряване
на
достъпа
до
рибарска
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2. „Изпълнение на
стратегиите за водено от общностите местно развитие“, Община Варна да
осигури средства в размер до 470 000 лв. от бюджета на Община Варна за
съответната година, за обезпечаване на допустимите разходи, преди те да
бъдат възстановени от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.
3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на
Община Варна в размер до 30 000 лв. на разходи за възнаграждения и
осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проект, по
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на
достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”,
мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно
развитие“, по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради кратките срокове за кандидатстване и тъй като от
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда.

1830-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
РД19017696ВН/20.09.2019 г. от Директора на Регионалната дирекция
ПБЗН – гр.Варна, Общински съвет Варна дава съгласие община Варна да
извърши ремонт на хидроизолация на покрива и фасадата на основната
сграда и ремонт на хидроизолация на покрива на физкултурен салон към
Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – гр. Варна на стойност 170 486 лв., с включен ДДС.
Средствата да бъдат осигурени по местна дейност 239 „Други
дейности по вътрешната сигурност“, 10- 30 „Текущ ремонт“, като
компенсирана промяна на Бюджета на община Варна за 2019 г. от дейност

606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“, §10- 30 „Текущ
ремонт“.
Общински съвет – Варна дарява извършения ремонт на
Министерството на вътрешните работи за нуждите на Регионалната
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна.
Възлага на кмета на Община Варна да извърши последващите
съгласно закона действия и сключи договор за дарение.

1831-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 1, т. 2 и т. 11 от
Търговския закон и чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата
на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските
дружества, Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 18013(43)/13.08.2019 г., и взема решение да бъдат отпуснати финансови
средства в размер на 20 000 лв. на търговско дружество „Стадион Спартак“
ЕАД, ЕИК 205175660, като увеличава капитала на „Стадион Спартак“
ЕАД от 2 983 000 (два милиона деветстотин осемдесет и три хиляди)
лева, разпределен в 2 983 000 (два милиона деветстотин осемдесет и три
хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална
стойност 1 (един) лев на 3 003 000 (три милиона и три хиляди) лева чрез
записване от едноличния собственик на капитала – Община Варна на нови
20 000 (двадесет хиляди) броя поименни акции, всяка от които с
номинална стойност от 1 (един) лев, внесени изцяло към датата на
вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция
по вписванията.
Средствата от увеличаване на капитала да се използват за покриване
на разходите за въвеждане в експлоатация на обектите, собственост на
дружеството, както и за погасяване на задължения на Дружеството.
УТВЪРЖДАВА промени в Устава на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК
205175660, както следва:
- изменя чл. 8, ал. 1 като същият придобива следния вид:
„Чл. 8, ал. 1 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 3 003
000 (три милиона и три хиляди) лева, разпределен в 3 003 000 (три
милиона и три хиляди) броя поименни акции с право на глас, с
номинална стойност на всяка акция 1 (един) лев.“
- изменя чл. 8, ал. 5, б. „Б“ като същият придобива следния вид:
„Чл. 8, ал. 5, б. Б) парична вноска на стойност 153 000 (сто петдесет и
три хиляди) лева, чрез записване на нови акции от едноличния собственик
на капитала Община Варна, внесени изцяло както следва:

1. 133 000 (сто тридесет и три хиляди) лева, внесени изцяло от
Община Варна, съгласно Решение № 1486-8(36)/19.12.2018 г. на Общински
съвет - Варна;
2. 20 000 (двадесет хиляди) лева, внесени изцяло от Община Варна,
съгласно Решение № 1831-1(44)/26.09.2019 г. на Общински съвет –
Варна.“
Общински съвет – Варна възлага на представляващия дружеството
да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията,
подлежащите на вписване промени в обстоятелствата, както и да обяви
актуализиран Устав, съобразно взетите решения.

1832-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Марица
Гърдева – общински съветник, Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат осигурени средства в размер на 120 000 лв. с ДДС по дейност 606
„Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“, §52
„Инфраструктурни обекти“ като компенсирана промяна от дейност 606
„Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“, § 10-30 „Текущ
ремонт“ за изготвяне на инвестиционен проект, комплексен доклад за
оценка на съответствието на инвестиционни проекти и паспорт за обект:
„Реконструкция на ул. „Кольо Фичето“ в участъка от о.т. 4084 през о.т.
4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т.4284, по плана на Западна
промишлена зона, гр. Варна“.
Промяната да се отрази в Приложение №4 “Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към
бюджета на община Варна за 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 44

от заседание, проведено на 26.09.2019 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с
проектно предложение по процедура SU-ICT-02-2020, програмна група
покани „Киберсигурност“ по Програма Хоризонт 2020.
(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с
проектно предложение по процедура INFRADEV-01-2019-2020, програмна
група покани „Развитие и дългосрочна устойчивост на новите
общоевропейски изследователски инфраструктури“ по Програма
Хоризонт 2020.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1833-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на Иван
Портних - кмет на Община Варна с рег. № РД19017486ВН/18.09.2019 г.,
Общински съвет - Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с
проектно предложение по процедура SU-ICT-02-2020, програмна група
покани „Киберсигурност“, тема на поканата „Градивни елементи на
устойчивост в развиващите се ИКТ системи“ (Building blocks for resilience in
evolving ICT systems)“, по Програма Хоризонт 2020.

1834-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на Иван
Портних - кмет на Община Варна с рег. № РД19017487ВН/18.09.2019 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с
проектно предложение по INFRADEV-01-2019-2020, програмна група
покани „Проектни проучвания“ (Design Studies), тема на поканата
INFRADEV-01-2019-2020 „Развитие на дългосрочна устойчивост на новите
общоевропейски изследователски инфраструктури“ по Програма Хоризонт
2020.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 44

от заседание, проведено на 26.09.2019 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Социални дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови
потребности.
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови
потребности.
Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“

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

1835-3. На основание чл. 21, ал. 1, 9т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17,

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 15325(37)/30.01.2019 г., на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета
на Община Варна с рег. № РД19016697ВН/05.09.2019 г., Общински съвет –
Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на
инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови
потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

1836-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД19016697ВН/05.09.2019 г., Общински съвет – Варна не отпуска

еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата,
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
№ 44

от заседание, проведено на 26.09.2019 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
(2) – 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:

1837-4. 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. № ЗК19001877ВН/04.09.2019 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.

1838-4. На основание чл. 21, ал. 1, 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. № ЗК19001877ВН/04.09.2019 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
№ 44

от заседание, проведено на 26.09.2019 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места“ относно:
(1) – одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
за обект: „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн“, крило
север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно
море при кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.“
(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за УПИ VIII-594, 565 и УПИ ІІІ-562, 566, 567 „за градска
болница“ и план за улична регулация от о.т. 3686 до о.т. 1334, кв. 400 по
плана на 10 м.р., гр. Варна.
Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1839-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Решение № 1563-2 по Протокол № 39 от
24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна за разрешено изработване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Морска част за
дострояване на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и
крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно море при кк „Св. Св.
Константин и Елена“, гр. Варна“, на основание чл. 124а, ал. 1, одобрено
задание на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
като се имат предвид решение по т. 1 от Протокол №32/10.09.2019 г. на
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка по заявление с вх. №
АГУП18001742ВН/07.11.2018 г. от Областен управител на Област Варна и
по доклад от кмета на Община Варна с рег. № РД19017738ВН/20.09.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план –

Парцеларен план за обект: „Морска част за дострояване на буна
„Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“
в акваторията на Черно море при кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр.
Варна“.
На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна.

1840-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Заповед № 097/06.04.2016 г., Заповед №
393/26.07.2019 г. и Заповед № 420/31.07.2019 г. на Главен архитект на
Община Варна за разрешаване изработване на проект за изменение на
ПУП – ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от
Закона за устройство на територията, представена скица по чл. 135, ал. 2 и
в условията на чл. 103, ал. 6 от Закона за устройство на територията, като
се имат предвид решение по т. 37, Протокол № 29/30.07.2019 г. на ЕСУТ
при Община Варна, административна преписка с peг. №
АУ034690ОД/14.04.2016 г. и по доклад от кмета на Община Варна с рег. №
АУ034690ВН-001ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ
VIII-594, 565 и УПИ ІІІ-562, 566, 567 „за градска болница“ и план за
улична регулация от о.т. 3686 до о.т. 1334, кв. 400 по плана на 10 м.р., гр.
Варна, представляващ изменение на подробен устройствен план, одобрен
със Заповед № Г-148/19.12.1996 г. на кмета на Община Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 44

от заседание, проведено на 26.09.2019 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по
приходната част на „Годишен план за приватизация за 2019 г.‟
Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1841-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на
свое решение №1753-10(41)/27.06.2019г. на Общински съвет – Варна и
изготвен протокол от 29.08.2019г., касаещ проведен публичен търг с явно
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, град Варна,
район „Младост“, ул. „Топола“ № 36, представляващ гараж № 2,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.329.1.11, със
застроена площ 20,39 кв.м, както и 1,9577 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, предмет на АОС №
5947/30.11.2009 г., в качеството си на орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна
реши:
1. Определям за спечелил публичния търг с явно наддаване
участника Димитър Панайотов Дойнов.
2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от
тръжната документация на общински нежилищен имот, град Варна, район
„Младост“, ул. „Топола“ № 36, представляващ гараж № 2, самостоятелен

обект в сграда с идентификатор 10135.3513.329.1.11 със застроена площ
20,39 кв.м, както и 1,9577% идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж, предмет на АОС № 5947/30.11.2009 г. с Димитър
Панайотов Дойнов, при заплащане на цена в размер 14 900 лева
(четиринадесет хиляди и деветстотин лева), без включен ДДС, платима
преди сключване на договора, без използване на други законни платежни
средства и след представяне на декларация за произход на средствата.

1842-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на
свое решение № 1755-10(41)/27.06.2019 г. на Общински съвет – Варна и
изготвен протокол от 30.08.2019 г., касаещ проведен публичен търг с явно
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
град Варна, район „Одесос”, ул. „Шейново” № 24, представляващ фурна самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.211.1.2, състоящ
се от две нива със застроена площ 131 кв.м., ведно с избено помещение с
площ 41,65 кв.м., заедно с 66,15% идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж и земя с площ 78,70 кв.м. идеални части от
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.211, целият с площ 188 кв.м.,
от които 119 кв.м. идеални части са частна общинска собственост, по КК и
КР на район „Одесос“ на град Варна, одобрени със Заповед № РД-1898/10.11.2008 г., предмет на АОС № 7236/08.01.2013 г., в качеството си на
орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, Общински съвет – Варна реши:
1. Определям за спечелил публичния търг с явно наддаване
участника Иван Петров Неделчев.
2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град
Варна, район „Одесос“, ул. „Шейново” № 24, представляващ фурна самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.211.1.2, състоящ
се от две нива със застроена площ 131 кв.м., ведно с избено помещение с
площ 41,65 кв.м., заедно с 66,15% идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж и земя с площ 78,70 кв.м. идеални части от
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.211, целият с площ 188 кв.м.,
от които 119 кв.м. идеални части са частна общинска собственост, по КК и

КР на район „Одесос” на град Варна, одобрени със Заповед № РД-1898/10.11.2008 г., предмет на АОС № 7236/08.01.2013 г. с Иван Петров
Неделчев, при заплащане на цена в размер 169 500 лева (сто шестдесет и
девет хиляди и петстотин лева), без включен ДДС, платима преди
сключване на договора, без използване на други законни платежни
средства и след представяне на декларация за произход на средствата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 44

от заседание, проведено на 26.09.2019 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели при
Районен съд – град Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

1843-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за
съдебната власт, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните
заседатели, в изпълнение на свое решение № 1773-7/42/01.08.2019 г. и във
връзка с доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни
заседатели при Районен съд гр.Варна, Общински съвет – Варна
утвърждава списък на кандидатите за съдебни заседатели при Районен
съд – град Варна, които предлага за избиране от Общото събрание на
Окръжен съд – град Варна, съгласно приложение към настоящото
решение.
1843-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 68в от Закона за съдебната
власт, списък на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с решенията на
комисията и документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт да се
изпрати до Председателя на Окръжен съд – град Варна.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, с оглед защита на особено важни държавни и обществени
интереси свързани с необходимостта от встъпване в длъжност на нов
мандат 2020-2024 г. съдебни заседатели при Районен съд – Варна.

1844-7. 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 продължава срока за
подаване на заявления по образец за участие в процедурата за избор на
съдебни заседатели към Районен съд гр. Варна /публикувана 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 10.10.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 44

от заседание, проведено на 26.09.2019 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Одобряване на проект на договор за уреждане
отношенията между кмета на Община Варна и ректора на Медицински
университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

1845-8. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 17632(42)/01.08.2019 г. и по предложение на Медицински университет „Проф.
д-р П. Стоянов“ – Варна с рег. № ОС 19000584ВН/12.09.2019 г., Общински
съвет – Варна одобрява проект на договор за уреждане отношенията между
кмета на Община Варна и ректора на Медицински университет „Проф. д-р
П. Стоянов“ – Варна, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

