П Р О Т О К О Л
№ 11
Единадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 07.09.2016 г. (сряда) от 10:00 ч. до 10:20 ч.
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват:
Антраник ШАКАРИЯН
Григор ГРИГОРОВ
Иво ИВАНОВ
Костадин КОСТАДИНОВ
Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА
Петър ЛИПЧЕВ
Чавдар ТРИФОНОВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Тук има проблем с таблета на първия ред. Има ли някой друг
колега с проблем с таблета? От днешното заседание, колеги… Още един
проблем тук на втория ред да помоля.
От днешното заседание, колеги, по уважителни причини отсъстват
Иво Иванов, Людмила Колева и Григор Григоров. Те са уведомили
официално, че няма да могат да присъстват на заседанието днес.
Дневният ред, колеги, имате го изпратен. Състои се от една точка. Повод
за свикване на заседанието под формата на извънредно такова е фактът,
че спешно трябва да бъдат преместени децата от детската градина.
Предполагам сте прочели материалите, преди 15 септември. И тъй като
това нещо цялото трябва да мине през решение на Министерски съвет си
позволих да свикам извънредно заседание на Общински съвет – Варна,
за да можем да разгледаме въпроса и да вземем съответно решение.
Имате думата за мнения и съображения по дневния ред. Няма постъпили
предложения за допълнителни точки за включване. Имате думата за
предложения, допълнения и коментари по дневния ред. Не виждам.
Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Даване на съгласие за предоставяне на част от имот публична
държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. „Овеч“
№ 2 за безвъзмездно управление в полза на Община Варна.

Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се –
0; отсъстващи – 15, предложението се приема.
Даниела Димова и Мартин Андонов за протокола – „за“. Милена
Георгиева, Калина Пеева, Антоан Влаев, Кирил Георгиев за протокола –
„за“. За протокола Добромир Джиков – „за“.
Преминаваме към разглеждане на точка единствена от дневния ред
на днешното заседание.

І.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на част от имот
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул.
„Овеч“ № 2 за безвъзмездно управление в полза на Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

470-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.

8, ал. 1 и ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16019321ВН/01.09.2016 г., Общински съвет – Варна изменя „Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
за 2016 г.“, като допълва т. 3, към т. 3.3 „Предоставяне безвъзмездно за
управление“ с част от имот-публична държавна собственост, находящ се
в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2, представляващ част от
сгради с идентификатори 10135.2575.201.3 (десет хиляди сто тридесет и
пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет. двеста и едно. три) със
застроена площ 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м, етажност 2 (два) и
10135.2575.201.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин
седемдесет и пет. двеста и едно. четири) със застроена площ 266 (двеста
шестдесет и шест) кв.м, етажност 1 (един).
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 8, ал. 1
от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
държавната собственост, чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД16019321ВН/01.09.2016 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за придобиване безвъзмездно за управление на
Община Варна на част от имот-публична държавна собственост,
находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2, представляващ
част от сгради с идентификатори 10135.2575.201.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет. двеста и едно.
три) със застроена площ 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м, на два
етажа, и 10135.2575.201.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди
петстотин седемдесет и пет. двеста и едно. четири) със застроена площ
266 (двеста шестдесет и шест) кв.м, на един етаж, за временно
настаняване на 100 (сто) деца в предучилищна и яслена възраст от
основната сграда на ДГ № 23 „Иглика“.

За сградата на „Дом за медико-социални грижи за деца“, кв.
„Виница“, ул. „Овеч“ № 2 има съставен АДС № 3810/08.05.2002 г.
2. Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на чл. 15,
ал. 2 от Закона за държавната собственост по реда на чл. 6, ал. 2 от
Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, за
приемане безвъзмездно за управление в полза на Община Варна на
гореописания недвижим имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, с оглед кратките срокове до настъпването на началото на
учебната 2016 г./2017 г. и от закъснението на изпълнението може да
последва значителна или трудно поправима вреда.
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Не виждам.
Необходимостта е ясна за всички ни. Сроковете са много кратки. Трябва
да осигурим възможност на децата съответно да има къде да пребивават
през време на учебната година. Така че режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се –
0; отсъстващи – 14, предложението се приема.
Даниела Димова за протокола – „за“. Калина Пеева, Антоанета
Цветкова, Кирил Георгиев, Антоан Влаев, Милена Георгиева за
протокола – „за“. Добромир Джиков за протокола – „за“.
Поради изчерпване на дневния ред обявявам Единадесетото
заседание за закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
__________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”
________________/Ю. ПЕТКОВА/
СЪГЛАСУВАЛ
__________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/

