ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата. Г-н Боев, заповядайте.
Христо БОЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и
съграждани, моят въпрос е във връзка с питане, отправен е до мен от
домуващите в дома за стари хора „Иван Златоуст“. То е свързано с тяхното
желание да бъде обслужвана транспортно отсечката от свободния
университет до дома и хосписа. Спирането на обслужването на тази
отсечка от автобуси, движещи се по транспортната схема на общината,
създава големи трудности не само за живеещите в дома и хосписа, но и за
хората от района. Напомням, че най-близката спирка се намира на около
километър и триста, километър и половина от хосписа и това разстояние,
при нужда, трябва да бъде взимано от възрастни хора, някои от които с
бастуни, не малко от тях и с патерици. Напомням, че шофьорите от
отменената вече автобусна линия на автобус № 51, макар и на добра воля,
отиваха до обръщача и обслужваха тази отсечка. Ако към искането на
хората от дома прибавим и направената подписка от живущите в
местността „Ален мак“ и специално квартала „Липов кладенец“ виждаме,
че има стотици наши съграждани, които желаят обслужването на тази
отсечка. В тази връзка, моето питане е какво е виждането на
администрацията по отношение на поставения въпрос и какво решение се
предлага на нашите съграждани? Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз благодаря, г-н Боев. Имате думата за други питания, колеги. Г-н
Вичев, заповядайте.

Януарий ВИЧЕВ
Уважаеми г-н Портних, уважаеми колеги, моите въпроси са
свързани. Първият ми въпрос е свързан с един проблем, който възникна от
няколко месеца във връзка с депонирането на боклука на частното
пристанище „Одесос“. Според мен, този въпрос трябва да стои на
вниманието и на общинската администрация, независимо че за това
отговарят и редица държавни институции. Моят въпрос е какво ще
предприеме общинската администрация да се реши този проблем, тъй като
той е недопустим. В центъра на града да се депонират боклуци, внос от
Италия, внос от Англия и от цяла Европа. Това ми е първият въпрос.
Вторият въпрос е свързан с един стар въпрос, който аз го поставям
няколко пъти, във връзка с улицата, която е така да се каже обсебена от
парцела, който е предаден за стопанисване и строеж на „Стоянов“ ООД.
Това улицата между „Железкова“ и улица „Петра“. Беше ми отговорено, че
тя я няма в кадастъра. Но тази улица е много важна за варненци и моето
предложение е общинската администрация да предприеме мерки да си
върне собствеността на тази малка уличка, която е много важна за
квартала. Това са моите два въпроса. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз благодаря, г-н Вичев. Колеги, имате думата за други въпроси.
Заповядайте, г-н Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, г-н председател, уважаеми
варненци. Първият ми въпрос е следният. Моля за подробна справка за
изплатени суми на местни и национални медии от Бюджета на Община
Варна и по проектите за 2015 г. и 2016 г. първото полугодие; договори за
медийни и информационни услуги за 2015 и 2016 г. и стойността на тези
договори; отчет от медийните партньори за 2015 г. и първото полугодие на
2016 г., по възможност подробен отчет, включително кои хора са
участвали в предаванията, за които общината е дала средства. И четвърто,
щатното разписание на заетите бройки в общината и общинския съвет,
„Връзки с обществеността“, специалисти по рекламата и звена, свързани с
тази дейност.
Вторият ми въпрос е малко по-общ и малко по-голям. Не касае
толкова кмета, с ясното съзнание, че той не е принципал по този въпрос, но
се надявам, че ще окаже нужното съдействие. Тъй като от близо една
година се коментира в публичното пространство и в общинския съвет, и в
комисии, и извън общинския съвет, за проблеми свързани с „Градски
транспорт“ и програмата „Интегриран градски транспорт“. За жалост, найискрено го казвам, за жалост, на последната сесия се оказа, че до голяма
степен тези притеснителни слухове са верни, тъй като натрупаната загуба,

както всички знаете е 16 433 000 лв., а за последната година е малко помалко от 4 млн.лв. Видимо не се вземат никакви мерки, което казано на
един жаргонен език е „политически чадър“ над хората, които управляват
„Градски транспорт“. Или има нещо друго, което не е известно на
принципала, който е общинският съвет. Затова казах, условно към кмета е
въпрос. Аз моля за договорите, свързани с горивата, защото се получават
разминавания от това, което каза изпълнителният директор от трибуната
на общинския съвет. Колегата Григоров, което каза като стойности,
определени писма, които са разменени в последствие. Нека да е ясно, кой е
доставчикът, какви са цените и дали винаги са били такива през месеците,
защото имаше не малко падания на цените. На следващо място, защо
контактната мрежа в депото все още не е в експлоатация, вече близо 9
месеца? Колко са загубите от това, че тя не е в експлоатация? Колко са
амортизациите за това, че трябва да се включват резервните дизелгенератори, спомагателните на тролеите? Кой ще понесе отговорност за
това? Защото се хабят моточасове. Вярно ли е, че не се експлоатират по
правилен начин новите тролейбуси и че не се вземат тези резервни части,
които трябва да бъдат вземани? На следващо място, раздут ли е наистина
щата на дружеството, както се коментира и има ли назначени не малко
пенсионери на бройки, които са в „Градски транспорт“? Защото всичките
тези загуби действително са силно притеснителни. Притеснително е и че
на днешната сесия в точката финанси трябва отново да се гласува около
1 300 000 лв. Възможност „Градски транспорт“ да тегли нов заем или със
собствени средства. И моля за още един отговор в тази връзка. Бяха
заделени не малко средства. По памет, може и да греша, извинявам се,
около 200 000 евро за разработване на транспортната схема. Разработена
ли е тази транспортна схема? Ако е разработена, къде е тя и ще бъде ли
запознат с нея общинският съвет? Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Гуцанов. Основно въпросите бяха към ръководството
на „Градски транспорт“. Ще се постарая да изпратя в писмен вид същите и
да поискам съответните отговори.
Други питания, колеги, имате ли? Г-н Марков, заповядайте.
Росен МАРКОВ
Росен Марков. Добър ден на всички. На миналата сесия бях уверен
тук пред всички и пред цяла Варна, че „Обреди“ ЕООД и църковното
настоятелство са подписали договора, преподписали договора, за църквата
на Централни гробища за търговски магазин. Подадох сигнал, казах пред
всички, че името ми да не е Росен Марков, ако това не се промени.
Подадох сигнал до Бойко Борисов и до патриарх Неофит. Получих
писмени, писма, в които ме уверяват, че такъв договор не е подписан. Така

че, честито на всички християни. Както съм обещал, църква на Централни
гробища вече има, а другата на Тополи, гробищен парк „Тополи“ я строя,
някъде на завършващ етап съм.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина. Питането. Моля за тишина.
Росен МАРКОВ
Вчера съм подал заявление. Много кратичко до председателя на
Общински съвет: „Заявявам своето желание да изградя параклис от 50
кв.м. в двора на АГ болница гр. Варна. Моля да ми бъде отстъпено…
Тодор БАЛАБАНОВ
Много се извинявам се, че Ви прекъсвам, г-н Марков. Става въпрос
за питане, което Ви обясних, преди откриване на заседанието, че можете да
го направите в съвсем друга точка, „Дискусия с гражданите“.
Росен МАРКОВ
От Вас се иска да ми се даде право на строеж в АГ болница да
построя един параклис. Говорил съм с Емил Ковачев. Така, питането ми е
за т. 4, Наредбата за гробищните паркове.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Марков, отново, извинявам се, че Ви прекъсвам. Обясних, като
дойде точката, ще Ви дам възможност да се изкажете по самата наредба.
Това е точка „Питания към кмета“. Ако имате питане към кмета,
заповядайте. Ако е по отношение на наредбата за гробищните паркове, ще
Ви дам тази възможност в т. 4, когато дойде гласуването.
Росен МАРКОВ
Преди да бъде гласуването.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбира се, че преди да бъде гласуването. Аз ви обясних преди
заседанието.
Росен Марков
Защото вчера ми казахте в точка дискусии, да дискутирам нещо,
което е прието няма смисъл. Добре. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
И аз Ви благодаря. Други питания. Уважаеми гости, уважаеми
колеги. Не виждам. Давам думата на г-н кмета да даде отговори или
становище по отправените питания.
Иван ПОРТНИХ
Г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми
съграждани, благодаря за питанията. Естествено, както и друг път, те ще
получат своите писмени отговори. Голяма част, разбира се не бяха и към
мен, но ще си позволя само два кратки коментара. По отношение на
„Градски транспорт“, разбира се, принципалът е общинският съвет и
винаги може да се извика от Общински съвет ръководството на
дружеството и да се обсъдят на комисия или на сесия необходимите
въпроси. Ще напомня само, че на предната сесия г-н Гуцанов обясняваше
как 8 млн.лв. сме били изгубили. Не е вярно. Осем милиона всъщност е
спестяването при тръжните процедури, с което е намалена тежестта на
Община Варна. Така че, хубаво е на комисии да се водят тези дискусии,
защото иначе се правят едни грешни внушения.
Пожелавам днес ползотворна работа, благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н кмета.
Преминаваме към точка втора от дневния ред.
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от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Култура и духовно развитие” относно:
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на
Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
(2) – поставяне на паметна плоча, посветена на варненския
художник Георги Атанасов Велчев.
(3) – поставяне на паметна плоча, посветена на първия български
екзарх Антим I.
(4) – даване на съгласие за именуване на I Основно училище,
находящо се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“.
(5) – именуване на улици, находящи се в курортна зона „Прибой“,
район „Аспарухово“, гр. Варна.
(6) – преименуване на VIII Средно общообразователно училище с
преподаване на чужди езици „Ал. С. Пушкин“.
Докл.: Даниела Димова– Председател на ПК „КДР“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

417-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл.

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Радко Иванов Мурзов със званието „Почетен гражданин на град
Варна”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

418-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл.

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Димчо Василев Димов със званието „Почетен гражданин на град
Варна”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

419-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл.

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа
Маруся Тодорова Чакърова със званието „Почетен гражданин на град
Варна”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 23, против – 4, въздържали се – 10, отсъстват – 14/
Решението не се приема.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

420-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл.

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Керан Костадинов Михалев със званието „Почетен гражданин на град
Варна”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 24, против – 7, въздържали се – 6, отсъстват – 14/
Решението не се приема.

421-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл.

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Артур Карл Кордон със званието „Почетен гражданин на град Варна”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/

422-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл.

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Борислав Димов Иванов със званието „Почетен гражданин на град
Варна”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

423-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл.

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа
Екатерина Петрова Чешмеджиева с Почетен знак „За заслуги към
Варна” – златен.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

424-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл.

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Ламбрин Димчев Сотиров с Почетен знак „За заслуги към Варна” –
златен.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

425-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл.

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Свилен Николов Стоянов с Почетен знак „За заслуги към Варна” –
златен.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

426-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл.

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Росен Донев Донев с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

427-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл.

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Арсений Антонов Арсов с Почетен знак „За заслуги към Варна” –
златен.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

428-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3 и чл. 4 от

Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени
пластики на територията на Община Варна и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД16015495ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – Варна
решава да бъде поставена паметна плоча с бронзов барелеф на фасадата на

къщата на ул. „Капитан Радко Димитриев” № 8, посветена на варненския
художник Георги Атанасов Велчев.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г.,
Приложение 24 „Естетизация на градската среда“, “Международни и местни
културни прояви“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

429-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3 и чл. 4 от

Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени
пластики на територията на Община Варна и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД15030758ВН-002ВН/04.07.2016 г., Общински съвет –
Варна решава да бъде поставена паметна плоча с бронзов барелеф на фасадата
на къщата на ъгъла на бул. „Мария Луиза” и ул. „Антим І” откъм страната на
ул. „Антим І”, посветена на Първия български екзарх Антим I.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г.,
Приложение 24 „Естетизация на градската среда“, “Международни и местни
културни прояви“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

430-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18, чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по

предложение от кмета на Община Варна с вх. № РД16015566ВН/05.07.2016 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за именуване на I Основно училище,
находящо се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“ с наименованието
„Свети княз Борис I”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

431-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА и по

предложение на Калина Белмезова - кмет на район „Аспарухово“ с рег. №
РД16015784АС-001ВН/08.07.2016 г., Общински съвет – Варна именува улици,
находящи се в курортна зона „Прибой“, район „Аспарухово“, гр. Варна,
съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

432-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с писмо от

Славчо Славов – Председател на ПК „Наука и образование с рег. №
ОС16000547ВН-003ВН/27.07.2016 г., Общински съвет – Варна преименува
VIII Средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици
„Александър Сергеевич Пушкин“ на Средно училище с езиково обучение
„Александър Сергеевич Пушкин“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на Община Варна за 2015 г.
(2)
– даване на съгласие за заемообразно финансиране на
Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ от бюджета на Община
Варна за 2016 г. за покриване на допустими разходи по проекти.
(3) – даване на съгласие за заемообразно/мостово финансиране от
бюджета на Община Варна за 2016 г. по Проект „Комплексни услуги за
достоен и независим живот“, Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“,
район „Младост“, район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ община Варна.
(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в
полза на Министерство на околната среда и водите за изпълнение на
проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк ”Златни
пясъци”, Община Варна” по процедура ”Втора фаза на проекти за
изграждане на В и К инфраструктура, по приоритетна ос 1 ”Води” на ОП
”Околна среда 2014-2020 г.”
(5) – упълномощаване на кмета на Община Варна и Изпълнителния
директор на „Градски транспорт“ ЕАД, да подпишат Партньорско
споразумение по проект „Интегриран градски транспорт на Варна втора фаза“ и даване на съгласие за поемане на ангажимент от страна на
„Градски транспорт“ ЕАД за осигуряване на финансов ресурс.
(6) – вземане на решение по проектно предложение „Естетизация и
модернизация на градската среда във Варна“ по одобрената
Инвестиционна програма на Варна по ОП “Региони в растеж“ 2014 – 2020
г.
(7) – вземане на решение по проектно предложение „Модернизация
на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по
одобрената Инвестиционна програма на Варна по ОП “Региони в растеж“
2014 – 2020 г.

(8) – даване на съгласие за възобновяване на членство на Община
Варна в Европейската мрежа „Региони за здраве“, внасяне на годишен
членски внос и избор на представители от Община Варна.
(9) – отмяна на решение № 2357-13/42/05,06.08.2016 г. на Общински
съвет – Варна и даване на съгласие за предоставяне на финансови средства
и приемане на Програма за устойчиво творческо развитие на
фолклорен ансамбъл „Варна“ – Народно читалище „Христо Ботев –
1928“ за периода 2016-2018 г.
(10) – приемане на Програма за дейността на Наблюдателната
комисия към Общински съвет – Варна за 2016 г.
(11) – даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ Варна.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

433-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 от Закона за

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и
по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на Община
Варна към 31.12.2015 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:
Уточнен план
31.12.2015 г.

I.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО /Пр.1/, в т.ч.:

259 810 453

Отчет
31.12.2015 г.
/в лв./
237 683 937

1.

Приходи за делегирани държавни дейности:

105 563 698

100 224 257

1.1
1.2
1.3
1.4

Неданъчни приходи
Взаимоотношения с ЦБ за държавни дейности
Трансфери
Финансиране на дефицита/излишъка

661 034
99 384 420
931 332
4 586 912

735 044
99 363 341
931 332
-805 460

2.

Местни приходи:

154 246 755

137 459 680

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Имуществени и други данъци
Неданъчни приходи
Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности
Трансфери
Временни безлихвени заеми
Финансиране на дефицита/излишъка

65 862 360
57 490 947
14 964 100
-16 863 446
2 706 314
30 086 480

65 862 360
57 490 947
14 730 633
-16 863 446
2 706 314
13 532 872

Уточнен план
31.12.2015 г.
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО /Пр.2, Пр.3/, в т.ч. по
функции:
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи некласифицирани в други функции
ВСИЧКО РАЗХОДИ:

259 810 453

Отчет
31.12.2015 г.
/в лв./
237 683 937

15 095 707
3 945 789
89 348 842
14 442 331
15 729 445
72 653 464

14 946 995
3 086 737
85 456 361
13 937 336
15 062 748
59 790 195

25 462 616
21 035 965
2 096 294
259 810 453

25 035 385
18 293 525
2 074 655
237 683 937

433-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от

Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходите по капиталовата програма към
31.12.2015 г.: уточнен годишен план – 59 913 848 лв., отчет – 52 870 214 лв.
(Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. № 6а, Пр. № 12, Пр. №
12а) и уточнен годишен план и отчет на капиталовите разходи за
съфинансиране на оперативни програми и проекти (Пр. № 17).
433-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема преходен
остатък към 31.12.2015 г. в размер на 21 945 980 лв., /Пр. № 11/, в т.ч.
разпределен по функции:
/в лв./

1.

от Държавни дейности

5 392 372

ф-я Отбрана и сигурност
ф-я Образование
ф-я Здравеопазване
Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи
ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности
ф-я Икономически дейности и услуги

414 913
3 727 158
382 692
622 533
35 847
209 229

2.

3.

от Дофинансиране на държавни дейности
ф-я Образование
Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности
от Местни дейности
ф-я Общи държавни служби
ф-я Отбрана и сигурност
ф-я Образование
ф-я Здравеопазване
Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи
ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда
ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности
ф-я Икономически дейности и услуги
ф-я Разходи,некласифицирани в другите функции
Всичко преходен остатък /1+2+3/

152 394
88 680
63 714

16 401 214
148 712
248 522
129 574
122 303
44 164
12 862 503
290 623
2 533 174
21 639
21 945 980

433-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от

Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2015 г. за целеви разходи, както следва:
1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ за:
1.1. Лечение на граждани и инвитро процедури по бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план –
277 169 лв. и отчет – 225 046 лв. /Пр. № 2/;
1.2. Отпускане на финансови средства за наеми на жилища на трима
високоспециализирани лекари, наети на работа в УМБАЛ „Света Марина“,
които не са жители на гр. Варна, по бюджета на дейност „Други дейности
по здравеопазването”: план – 9 100 лв. и отчет – 9 100 лв. /Пр. № 2/;
1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани по
бюджета на местна дейност „Други дейности по социалното осигуряване”:
уточнен годишен план – 128 780 лв. и отчет – 101 030 лв. /Пр. № 2 и Пр. №
8„Социална програма“/;
1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи по бюджета на
дейност „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен годишен
план – 7 200 лв. и отчет – 7 200 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална
програма“/;

1.5. Погребения на социално слаби и бездомни по бюджета на
дейност „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 8 010 лв. и
отчет – 8 010 лв. /Пр. № 2/;
1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен годишен
план – 7 742 408 лв. и отчет - 7 656 408 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/;
1.7. Средства за пътуване на физически лица, занимаващи се с
културни дейности за участия в изложби, хорови, танцови и други форуми
и за издаване на техни книги и произведения.: уточнен годишен план – 10
106 лв. и отчет – 10 106 лв. по бюджета на дейност „Други дейности по
културата“ /Пр. № 24 „Международни и местни културни прояви“ по т. II
фонд „Култура“/.
2. Разходи за стипендии на сираци и полусираци до и над 18
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” по
бюджета на дейност „СУПЦ“ - уточнен годишен план – 16 005 лв., отчет –
16 005 лв./ Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална програма“/.
3. Разходи за дофинансиране на държавна дейност „Други дейности
по здравеопазването” за предоставяне на средства за пътни разходи на
правоимащи болни по бюджета на дейност „Други дейности по
здравеопазването”: уточнен годишен план – 1 386 лв. и отчет – 1 386 лв.
/Пр. № 2/.
4. Разходи по план сметка „Чистота” за 2015 г.: уточнен годишен
план на приходите към 31.12.2015 г. – 28 776 066 лв., отчет на разходите –
26 128 173 лв. и преходен остатък към 31.12.2015 г. в размер на 2 647 893
лв. /Пр. № 7/.
5. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от
приходи по § 40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи“ /Пр. № 10/.
6. Целева капиталова субсидия: уточнен годишен план в размер на
12 570 000 лв., отчет /усвоена целева субсидия/ – 12 099 816 лв., преходен
остатък към 31.12.2015 г. в размер на 469 381 лв. /Пр. № 4 “Целева
капиталова субсидия“/.
7. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за 2015
г. - уточнен годишен план - 3 475 587 лв. и отчет на разходите – 3 475 587
лв. /Пр. № 15/.
8. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с
приходи от приватизационни сделки за 2015 г.: уточнен годишен план на
приходите – 36 795 лв. и отчет на приходите – 36 795 лв.; уточнен годишен
план на разходите – 36 795 лв., отчет на разходите – 12 366 лв.; преходен
остатък към 31.12.2015 г. в размер на 24 429 лв. /Пр. № 13/.
9. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания уточнен годишен план в размер на 2 381 657 лв., отчет - 2 169 470 лв. по
бюджета на общината за 2015 г., преходен остатък – 212 187 лв. /Пр. № 16/.

433-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от

Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходите за 2015 г. на: дейност „Общинска
администрация“ /Пр. № 2, Пр. № 5/, дейност „Други дейности по
икономика“ /Пр. № 2, Пр. № 6/ и общинските предприятия /Пр. № 6а/.
433-3-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2015 г. на общинските програми –
Приложение № 8:
1. Социална програма на община Варна: уточнен годишен план на
местната дейност – 2 752 752 лв., отчет на местната дейност – 2 725 002 лв.
и преходен остатък - 27 750 лв. по бюджета на местна дейност 589 „Други
служби и дейности по социалното осигуряване”, в т.ч. по §45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“: уточнен план – 49 768 лв. и отчет – 49 768
лв.
2. Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и
педагогическите кадри в община Варна: уточнен годишен план – 65 935 лв.
и отчет - 65 935 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по
образованието“.
3. Общинска програма за образователна интеграция на децата и
учениците от различни етнически групи в неравностойно социално
положение: уточнен годишен план – 60 595 лв. и отчет – 60 595 лв. по
бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч.
по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“: уточнен годишен
план – 19 952 лв. и отчет – 19 952 лв.
4. Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите
заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби: уточнен
годишен план – 112 998 лв. и отчет - 112 998 лв. по бюджета на местна
дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии
за организации с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 40 000 лв. и
отчет – 40 000 лв.
5. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и
рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло: уточнен годишен
план – 29 700 лв. и отчет – 29 700 лв. по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии за

нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 29 700 лв. и отчет
29 700 лв.
6. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен
план – 49 380 лв. и отчет – 49 380 лв. по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 49 380 лв. и отчет 49
380 лв.
7. Общинска програма „Лечение с метадон на лица, зависими към
опиоиди“ – уточнен годишен план – 121 150 лв. и отчет – 121 150 лв. по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в
т.ч. по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“: уточнен годишен
план – 121 150 лв. и отчет 121 150 лв.
8. Общинска програма „Профилактика на глаукомата“: уточнен
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 15 000
лв. и отчет 15 000 лв.
9. Общинска програма „Детско зрение“: уточнен годишен план – 25
000 лв. и отчет – 25 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии за нефинансови
предприятия“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет - 25 000 лв.
10. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора“: уточнен годишен план – 280 685 лв. и отчет – 280 685
лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната
сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“:
уточнен годишен план – 114 100 лв. и отчет 114 100 лв.
11. Общинска програма „Спорт”: уточнен годишен план – 1 224 464
лв. и отчет – 1 224 464 лв. по бюджета на местна дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 690 324 лв. и отчет – 690 324
лв.
12. Общинска програма за международни и местни културни прояви:
уточнен годишен план – 2 419 636 лв. и отчет - 2 419 636 лв. по бюджета на
местна дейност „Други дейности по културата“, в т.ч. по §43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 357 894 лв. и отчет
357 894 лв.; по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“: уточнен
годишен план – 672 345 лв. и отчет 672 345 лв. и по §49 „Предоставени
текущи и капиталови трансфери за чужбина“: уточнен годишен план 20
000 лв. и отчет 20 000 лв.
13. Общинска програма „Младежки дейности”: уточнен годишен
план – 763 962 лв. и отчет – 763 962 лв. по бюджета на дейност 369 „Други

дейности за младежта“, в т.ч. по §45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 428 570 лв. и отчет 428 570 лв.
14. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план
– 14 970 лв. и отчет – 14 970 лв. по бюджета на местна дейност 862
„Туристически бази“, в т.ч. по §43 „Субсидии за нефинансови
предприятия“: уточнен годишен план – 14 970 лв. и отчет 14 970 лв.
433-3-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от
Закона за публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински
съвет – Варна приема отчет за състоянието общинския дълг и дълга на
лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2015 г. /Пр. №
14/.
433-3-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от
Закона за публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2015 г. /Пр. № 17/.
433-3-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема отчета на
приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни
влогове /МКЖСВ/ за 2015 г. /Пр. №18/.
433-3-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна, Общински съвет – Варна приема одитно становище с рег.
№ РД16010717ВН/04.05.2016 г. за заверка без резерви на Годишния
финансов отчет за 2015 г. на Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 13/

434-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5

от Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на Община
Варна с рег. № РД16015486ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие да се осигурят заемообразно финансови средства в размер на
13 755 (тринадесет хиляди седемстотин петдесет и пет) лева на
Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ от бюджета на Община
Варна за 2016 г. за покриване на допустими разходи по проект Х-LIBRIS
(2014-1-TR01-KA200-012958) до възстановяването им от финансиращия
орган.
434-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1,
т. 5 от Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД16015486ВН/04.07.2016 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие да се осигурят заемообразно финансови средства в
размер на 8 420 (осем хиляди четиристотин и двадесет) лева на
Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ от бюджета на Община
Варна за 2016 г. за покриване на допустими разходи по проект № 2014-1АT01-KA200-001024 „AQUA NARRABILIS“ – „Словесното разказвателно
умение в театър и картини“ до възстановяването им от финансиращия
орган.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –16/

435-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по

предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16016722ВН/21.07.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява разходи
до 600 000 (шестстотин хиляди) лева за заемообразно/мостово
финансиране от бюджета на Община Варна за 2016 г. по Проект №
BG05ОP001-2.002 „Комплексни услуги за достоен и независим живот”,
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, район
„Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ при Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

436-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение

от кмета на Община Варна с рег. № РД16016861ВН/25.07.2016 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на
Министерството на околната среда и водите, Договарящ орган по
Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.”, Запис на заповед по
образец, гарантираща пълния размер на авансовото плащане до 2 865 889
(два милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и
девет) лева, определено в чл. 10, ал. 2 от Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0006-C01 за изпълнение на
проект № BG16M1OP002-1.005-0006 „Подготовка и изпълнение на
проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в
агломерация кк „Златни пясъци”, Община Варна”, по процедура №
BG16М1ОР002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на В и К
инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОП „Околна среда
2007 г. – 2013 г.” по приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда 2014 г.
– 2020 г.”, съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

437-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 и чл. 59-61 от

ЗМСМА и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16017140ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Видът и предназначението на обектите включени в проект
„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“ по процедура
№ BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 г.– 2020 г. - Варна“, Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“
2014 г. –2020 г., няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 години
след крайното плащане към бенефициента – Община Варна, както следва:
- „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски”
в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и
прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район
„Одесос“;
- „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Цар
Освободител“ в обхват от бул. „Приморски“ до бул.“Княз Борис I“, по
плана на 3 м.р., район „Одесос“;

- „Основен ремонт на бул. „Първи май“ в обхват от ул. „Мара
Тасева“, кръстовище на VAR1087-/I-9/, кв. „Аспарухово“ - кв. „Галата“ по
плана на 29 м.р., район „Аспарухово“, гр. Варна”;
- „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк“ в
участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“,
включително основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел
„Виница“), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната
среда”;
- „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил
Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“ в това
число велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на
достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези”;
- „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни
будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ , и от ул. “Св.
Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“ в това число трасето на
обръщача на МГТ по ул.“Св. Св. Кирил и Методий“;
- „Реконструкция на улична мрежа: ул. „Съборни“ в участъка от бул.
„Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“ включително изпълняване на
мероприятия за подобряване на достъпната среда (в подзона Одесос 2)”,
2. Бенефициентът по проекта Община Варна се задължава да
осигурява необходимите ресурси за гарантиране на устойчивостта на
инвестициите по проект „Интегриран градски транспорт на Варна - втора
фаза“, процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“,
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП
“Региони в растеж“ 2014 г.– 2020 г.
3. Бенефициентът по проекта Община Варна и партньора „Градски
транспорт“ ЕАД, поемат ангажимент за осигуряване на необходимия
финансов ресурс за съфинансиране и недопустими за финансиране по
схемата разходи в размер до 1 766 667 (един милион седемстотин
шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и седем) лева, от които
1 266 667 лева възстановим ДДС, осигурен от „Градски транспорт“ ЕАД.
Финансовият ресурс да бъде осигурен чрез собствени средства, вземане на
кредит или друга подкрепа от финансова институция, в случай че проект
„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“, процедура №
BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“
2014 – 2020 г., бъде финансиран.
4. Одобрява текста на проекта за Партньорско споразумение по
проект „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“, процедура
№ BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, Приоритетна ос 1:

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“
2014 г. – 2020 г., съгласно приложение към настоящото решение.
5. В изпълнение на т. 4 от горецитираното решение, Общински съвет
– Варна упълномощава кмета на Община Варна да подпише Партньорско
споразумение по проект „Интегриран градски транспорт на Варна втора фаза“, процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020
г. – Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

438-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и по

предложение от инж. Злати Петров Златев – изпълнителен директор на
„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС16000652ВН/27.07.2016 г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Упълномощава Изпълнителният директор на „Градски транспорт“
ЕАД да подпише Партньорско споразумение по проект „Интегриран
градски транспорт на Варна - втора фаза, процедура № BG16RFOP0011.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г.
2. „Градски транспорт“ ЕАД в качеството си на партньор по проект
„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза, процедура №
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“
2014 г. – 2020 г. да поеме ангажимент за осигуряване на необходимия
финансов ресурс в размер до 1 266 667 (един милион двеста шестдесет и
шест хиляди шестстотин и шестдесет и седем) лева, възстановим ДДС,
чрез собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от
финансова институция, в случай, че проекта бъде финансиран.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

439-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по

предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16017137ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Видът и предназначението на обектите включени в проект
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по
процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“,
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП
“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., няма да бъде променян за период, не помалък от 5 години след крайното плащане към бенефициента – Община
Варна, както следва:
- „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май“
до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно
залесяване на брега канал „Море-езеро“, изграждане на детски площадки,
зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, ведно с
прилежащи улици към „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД и
СОУ „Проф. д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район
„Аспарухово“, гр. Варна“;
- „Благоустрояване на междублокови пространства в район
„Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в това число основен ремонт на ул.
„Янко Мустаков“ в участъка от бул.“Константин и Фружин“ до ул. “Св.
Елена“;
- „Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително
алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура).
Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за
отдих, паркова мебел и други. Реконструкция поливна система,
растителност“;
- „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
Одесос 1 - включващо реконструкция на ул. „Георги Бенковски“ в
участъка от бул. „Сливница“ до ул. „Кракра“, включително елементи на
предблоковите пространства в участъка, между ул. „Цар Петър“, ул.
„Парижка комуна“, ул. „Кракра“ и ул. „Георги Бенковски“;
- „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I“,
включително велоалея и пространството, заключено между ул.
„Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхов“;
- „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“
включително велоалея и площад „Йоан Екзарх“;
- „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
Младост (жк „Възраждане“, I м.р.) включващо естетизация и модернизация

на пространството, заключено между ул. “Ана Феликсова“, ул. “Петър
Алипиев“, улицата западно от бл.17 и локално платно на бул.“Трети март“,
2. Бенефициентът по проекта Община Варна се задължава да
осигурява необходимите ресурси за гарантиране на устойчивостта на
инвестициите по проект „Естетизация и модернизация на градската среда
във Варна“, процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020
г. – Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

440-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по

предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16017135ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Детските и учебните заведения (образователни институции)
включени в проект „Модернизация на образователната инфраструктура на
територията на град Варна“ по процедура № BG16RFOP001-1.002 –
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 г. – 2020 г. - Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г.,
няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години след крайното
плащане към бенефициента Община Варна, както следва:
- „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на І-во Основно училище, гр. Варна“;
- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII
СОУ „Найден Геров“;
- „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ ”Димчо Дебелянов“, гр. Варна“;
- „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“, гр.Варна“;
- „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”, гр.
Варна“;
- „Ремонт и мерки за енергийна ефективност на ОУ „Стефан
Караджа“;
- „Ремонт и мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на ЦДГ
№ 1 „Светулка“;
- „ОДЗ № 12 “Първи юни” – ремонт, газификация и оборудване“;

- „Основен ремонт на филиала на ЦДГ № 38 „Ян Бибиян“;
- „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата
на ОУ „Никола Й. Вапцаров”,
2. Бенефициентът по проекта Община Варна се задължава да
осигурява необходимите ресурси за гарантиране на устойчивостта на
инвестициите
по
проект
„Модернизация
на
образователната
инфраструктура на територията на град Варна“, процедура №
BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“
2014 г. – 2020 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

441-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение

от кмета на Община Варна с рег. № З16000582ВН-003ВН/22.07.2016 г., във
връзка с писмо с рег. № З16000582ВН/17.06.2016 г. от Медицински
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна, Общински съвет –
Варна дава съгласие:
1. Да бъде възобновено членството на Община Варна в
Европейската мрежа „Региони за здраве“ и Община Варна да поеме
задълженията за ежегодно финансово обезпечаване на членството в
дейностите свързани с участие в международната мрежа.
2. Да се изплати годишния членски внос за 2016 г. в Европейската
мрежа „Региони за здраве“, в размер на левовата равностойност на 3 000
щатски долара по курса на БНБ в деня на плащането на средствата.
Средствата да бъдат за сметка на §46-00 „Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности“ на дейност 898 „Други
дейности по икономика“ от бюджета на Община Варна за 2016 г.
3. Избира за представители на Община Варна в Европейската мрежа
„Региони за здраве“ – Коста Генков Базитов – заместник-кмет на Община
Варна и д-р Лидия Велик Маринова – общински съветник.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

442-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и по

предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД16014216ВН001ВН/26.07.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Отменя свое решение № 2357-13(42)/05,06.08.2015 г.;
2. Приема Програма за устойчиво творческо развитие на Фолклорен
ансамбъл „Варна“ - Народно читалище „Христо Ботев – 1928“ за периода
2016 г. - 2018 г., съгласно приложение към настоящото решение.
3. Дава съгласие да бъдат предоставени финансови средства в размер
на 45 000 лв. на Народно читалище „Христо Ботев – 1928“, гр. Варна за
подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за 2016 г.
Средствата да бъдат осигурени по дейност 738 „Читалища“, по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел “ – дофинансиране, като
компенсирана промяна по бюджета на Община Варна за 2016 г. от дейност
737 „Оркестри и ансамбли“ §2, §10 - Местна дейност.
4. Задължава Народно читалище „Христо Ботев – 1928“, гр. Варна да
представи подробен отчет за изразходваните средства и за дейността на
Фолклорен ансамбъл „Варна“ във връзка с изпълнението на Програма за
устойчиво творческо развитие на Фолклорен ансамбъл „Варна“ - Народно
читалище „Христо Ботев – 1928“ за периода 2016 г. - 2018 г.
5. Задължава Народно читалище „Христо Ботев – 1928“, гр. Варна да
осигурява участието на Фолклорен ансамбъл „Варна“ на градски,
регионални, национални и международни форуми и във всички събития на
Община Варна, за които ансамбълът е получил покана от Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

443-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 171, ал. 4 от

Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във връзка
с писмо от Валентин Станев – председател на Наблюдателна комисия при
Общински съвет – Варна с рег. № ОС16000466ВН/08.06.2016 г., Общински
съвет – Варна приема Програма за дейността на Наблюдателната
комисия при Общински съвет – Варна за 2016 г. в размер на 20 200 лв.
от бюджета на Община Варна за 2016 г., дейност 123 „Общински съвет“,
§2 Други възнаграждения, съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

444-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка със

свое Решение № 106-3(5)/27.01.2016 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за предоставяне на 20 броя абонаментни карти за една линия за
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ Варна, за периода от
01.08.2016 г. до 31.12.2016 г.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Собственост и стопанство” относно:
(1) – приемане на нова Наредба за гробищните паркове и
погребално – обредната дейност на територията на Община Варна.
(2) – даване на съгласие за сключване на договор за ползване върху
част от имот общинска собственост, находящ се в град Варна, ул.
„Подвис“ № 29, представляващ „Многофункционална спортна сграда с
топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с Хандбален клуб
„Спартак“.
(3) – даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на
управление върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, жк „Възраждане“, представляващ строеж „Парк Възраждане,
изграждане на спортни съоръжения-многофункционални игрища и алея на
ОП „Спорт – Варна“.
(4) – даване на съгласие за одобряване на пазарната оценка и
прекратяване на съсобствеността чрез продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Чинар“ № 5.
(5) – даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост
от община Варна на недвижим имот - публична държавна собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. „Вилите“ № 1-А, представляващ закритата
Професионална гимназия „Мара Тасева“.
(6) – приемане на окончателен ликвидационен баланс, пояснителен
доклад към баланса, отчет на ликвидатора на „Стопанска и спомагателна
дейност“ /в ликвидация/.
(7) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на
ползване, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, ул. „Околчица“ № 15 в полза на Народно читалище „Ясна
Поляна – 2014“.
(8) – отмяна на Решение № 371-2(9)/28.06.2016 г. на Общински
съвет – Варна.
(9) – даване на съгласие за безвъзмездно придобиване от Община
Варна на акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

(10) – даване на съгласие за учредяване на МБАЛ „Света Марина“
ЕАД на безвъзмездно право на ползване, върху част от имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Мануш Войвода № 11 А.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

445-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по

предложение на общински съветници с рег. № ОС 16000660ВН/28.07.2016
г., Общински съвет – Варна приема Наредба за гробищните паркове и
погребално – обредната дейност на територията на Община Варна,
съгласно приложение № 1, като отменя Наредба за гробищните паркове на
територията на Община Варна, предоставени за управление на „Обреди“
ЕООД – Варна, приета с решение № 1975-10(35)/02,03,10,11.07.2002 г. на
Общински съвет – Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 11/

446-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 15 от

Наредба за реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на
спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Варна,
предоставени за управление на ОП „Спорт – Варна“ и във връзка с
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16015492ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
сключване на договор за възмездно ползване с Хандбален клуб
„Спартак“ на част от имот, общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ Многофункционална спортна
сграда с топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с
идентификатор 10135.2553.247.8, със застроена площ 1 379 кв. м. и имот
идентификатор 10135.2553.247.9, с площ 31 кв.м., при цени определени по
чл. 13.9 от НОАМЦУТОВ за срок до 2 /две/ години по 7 /седем/ часа
седмично през учебната година от 01.09. до 30.06.
За имота има съставен акт за публична общинска собственост №
7082/29.08.2012 г.
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат извършени
инвестиции от ползвателя, съгласно предварително одобрена

количествено-стойностна сметка по видове работи, материали и стойност,
която след одобрението на Община Варна, ще послужи за основа за
прихващане на направените инвестиции за сметка на дължимата цена за
почасово ползване на имота със спортно предназначение.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на горното решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/

447-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по
предложение
от
кмета
на
община
Варна
с
рег.
№
РД16016098ВН/12.07.2016 г., Общински съвет – Варна приема следното
изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 г.“: Допълва т. 3 „Имоти-общинска
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права” с
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна,
жк „Възраждане“ I-ви м.р., кв. 16, представляващ ПИ 10135.3511.1391
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
единадесет.хиляда триста деветдесет и едно), идентичен с УПИ III-621 „за
озеленяване и атракции“, с площ 5 004 (пет хиляди и четири) кв.м., предмет на
АОС № 6556/18.07.2011 г. вписан в Службата по вписванията – град Варна
с вх. рег. 15952/19.07.2011 г., том XLV, Акт № 189.
447-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, във връзка чл. 15, ал. 2 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД16016098ВН/12.07.2016 г., Общински съвет – Варна предоставя на
Общинско предприятие „Спорт - Варна”, създадено с Решение № 13963(29)/12.03.2014 г. на Общински съвет – Варна, представлявано от Ваня
Вълчева – Директор, безвъзмездно право на управление, върху имотчастна общинска собственост, находящ се в град Варна жк „Възраждане“,
представляващ ПИ 10135.3511.1391 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин и единадесет.хиляда триста деветдесет и едно),
идентичен с УПИ III-621 „за озеленяване и атракции“, с площ 5 004 (пет хиляди и
четири) кв.м, върху строеж „Парк Възраждане, изграждане на спортни
съоръжения – многофункционални игрища и алея от о.т. 355 до о.т. 360,

находящ се в УПИ III-621 „за озеленяване и атракции“, идентичен с ПИ
10135.3511.1391, кв. 16 по плана на жк „Възраждане“ I-ви м.р.“, предмет на
АОС № 6556/18.07.2011 г., вписан в Службата по вписванията – град
Варна с вх. рег.15952/19.07.2011 г., том XLV, Акт № 189.
Безвъзмездното право на управление се учредява на Общинско
предприятие „Спорт – Варна“ за срок от 5 (пет) години.
Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

448-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по
предложение от кмета на община Варна с рег. № АУ 112906ВН013ВН/12.07.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка,
изготвена от независим
оценител, във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща
97 (деветдесет и седем) кв.м идеални части от ПИ 10135.3513.283 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста
осемдесет и три) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени
със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ 373 (триста
седемдесет и три) кв. м., съгласно АОС № 9008/20.05.2016 г., вписан в
Служба по вписванията – град Варна с вх. рег. 11547/26.05.2016 г., Акт №
100, том XXX, дело 6357, с административен адрес: град Варна, ул.
„Чинар“ № 5 (пет), в размер на 17 030 (седемнадесет хиляди и тридесет)
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2, възлизаща на 175,57
(сто седемдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки) лева.
448-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закона за общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна
с рег. № АУ 112906ВН-013ВН/12.07.2016 г., Общински съвет – Варна
решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна,
и от друга страна Валентина Минчева Иванова, Петранка Иванова
Маринова и Петранка Дойчева Владимирова, чрез продажба на имот частна общинска собственост, с административен адрес: град Варна, ул.
„Чинар“ № 5 (пет), представляваща 97 (деветдесет и седем) кв. м. идеални

части от ПИ 10135.3513.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди
петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и три) по кадастрална карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
с площ 373 (триста седемдесет и три) кв. м., при граници: ПИ
10135.3513.1924 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
тринадесет.хиляда деветстотин двадесет и четири), ПИ 10135.3513.1925
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
тринадесет.хиляда деветстотин двадесет и пет), ПИ 10135.3513.333 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста
тридесет и три), ПИ 10135.3513.285 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и пет), ПИ 10135.3513.284
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста
осемдесет и четири), ПИ 10135.3513.282 (десет хиляди сто тридесет и
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и две), ПИ
10135.3513.280 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
тринадесет.двеста и осемдесет), на съсобствениците Валентина Минчева
Иванова, Петранка Иванова Маринова и Петранка Дойчева Владимирова,
при следните квоти:
- Петранка Дойчева Владимирова – 48,50 (четиридесет и осем цяло
и петдесет стотни) кв. м. идеални части от 97 (деветдесет и седем) кв.м.
идеални части от ПИ 10135.3513.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и три), с площ 373 (триста
седемдесет и три) кв. м., на стойност 8 515 (осем хиляди петстотин и
петнадесет) лева, без включен ДДС;
- Петранка Иванова Маринова – 36,37 (тридесет и шест цяло и
тридесет и седем стотни) кв. м. идеални части от 97 (деветдесет и седем)
кв. м. идеални части от ПИ 10135.3513.283 (десет хиляди сто тридесет и
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и три), с площ 373
(триста седемдесет и три) кв. м., на стойност 6 385,37 (шест хиляди триста
осемдесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС;
- Валентина Минчева Иванова – 12,13 (дванадесет цяло и
тринадесет стотни) кв. м. идеални части от 97 (деветдесет и седем) кв.м
идеални части от ПИ 10135.3513.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и три), с площ 373 (триста
седемдесет и три) кв.м., на стойност 2 129,63 (две хиляди сто двадесет и
девет лева и шестдесет и три стотинки) лева, без включен ДДС;
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 9008/20.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията – град
Варна с вх. рег. 11547/26.05.2016 г., Акт № 100, том XXX, дело 6357.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за
сумата от 17 030 (седемнадесет хиляди и тридесет) лева, без включен ДДС.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

449-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 4

от Закона за общинската собственост и по предложение от кмета на
община Варна с рег. № РД16016701ВН/21.07.2016 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”, като в раздел
ІІІ, т. „Придобиване в собственост“, се допълва както следва:
- ПИ 10135.5506.518, с площ 3 432 кв. м. и двуетажна сграда с
идентификатор 10135.5506.518.1, със застроена площ 735 кв. м. – публична
държавна собственост.
449-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с
разпоредбите на чл. 15 и чл. 54 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост 2016 г.“ и по предложение от кмета на
община Варна с рег. № РД16016701ВН/21.07.2016 г., Общински съвет –
Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на
Община Варна на недвижим имот - публична държавна собственост,
предмет на АДС № 8800/23.12.2014 г., с административен адрес: град
Варна, ул. „Вилите“ № 1-А, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.5506.518, по кадастрална карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителния
Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият с площ
3 432 (три хиляди четиристотин тридесет и два) кв. м., начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс, при граници на имота: ПИ
10135.5506.519, ПИ 10135.5506.5201, ПИ 10135.5506.419 и сграда с
идентификатор 10135.5506.518.1, със застроена площ 735 (седемстотин
тридесет и пет) кв.м. – училищна сграда на два етажа, година на строеж –
1972 г., с предназначение: сграда за образование.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на придобиването в собственост на
гореописания имот от Община Варна, съгласно действащото
законодателство.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

450-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 270, ал. 2 и чл.

273 от Търговски закон, чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества, във връзка със свое решение № 577-9/10/26,
27.07.2012
г. за прекратяване чрез ликвидация на „Стопанска и
спомагателна дейност“ ЕАД, ЕИК 103564060 и доклад с рег. №
ОС16000612ВН/18.07.2016 г. от Марин Михайлов Михайлов – ликвидатор
на дружеството, Общински съвет – Варна приема окончателен
ликвидационен баланс на „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в
ликвидация/ към датата на приключване на ликвидацията – 18.07.2016 г.,
пояснителен доклад към баланса и отчет на ликвидатора.
Възлага на ликвидатора Марин Михайлов Михайлов да заяви за
вписване в Агенция по вписванията, Търговски регистър заличаването на
дружеството.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

451-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по
предложение от кмета на община Варна с рег. № РД14007033ВН064ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна приема следното изменение
в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2016 г.“ Допълва т. 3 „Имоти-общинска собственост,
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” с недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ №
15, представляващ 1/5 (една пета) идеални части от ПИ 10135.1506.230
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и
тридесет) целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м. и сгради с
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири), със ЗП=77 (седемдесет и
седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брои етажи: 1 (един) и
10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и
шест.двеста и тридесет.три), със ЗП=29 (двадесет и девет) кв.м.,
предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1 (един), предмет на
АОС № 2019/27.04.2001 г.
451-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД

14007033ВН-064ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна, учредява
безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище „Ясна
Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, представлявано от Йордан Демиров
Йорданов - Председател върху недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ № 15,
представляващ 1/5 (една пета) идеални части от ПИ 10135.1506.230 (десет
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет),
целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв.м. и сгради с
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири), със ЗП=77 (седемдесет и
седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брои етажи: 1 (един) и
10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и
шест.двеста и тридесет.три), със ЗП=29 (двадесет и девет) кв.м.,
предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи:1 (един), предмет на
АОС № 2019/27.04.2001 г., за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна освобождава/не освобождава Народно
читалище „Ясна Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, от заплащане на
режийни разноски в полза на община Варна, съгласно чл. 79, ал. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 8, против – 3, въздържали се – 28, отсъстват – 12/
Решението не се приема.

452-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински

съвет – Варна отменя свое решение № 371-2(9)/28.06.2016 г.
452-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде извършена продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост, на собственици
притежаващи легитимни документи за собственост на сгради, засегнати от
бедствието от 19.06.2014 г., ако същите попадат извън обхвата на ПУП-ПР
– план-извадки одобрени с решение № 239-8(7)/20.04.2016 г. и решение №
237-8(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет – Варна, както и на други
инфраструктурни мероприятия с публичен характер, при цена формирана
от данъчната оценка на поземления имот.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

453-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 185, ал. 2 от

Търговския закон и чл. 9 от Устава на „Международен панаир Пловдив“
АД, ЕИК 825278766, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16017362ВН/02.08.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
безвъзмездно придобиване от Община Варна на 16 314 400 броя акции,
представляващи 29 на сто от капитала на „Международен панаир
Пловдив“ АД.
1.Упълномощава и възлага на кмета на Община Варна да сключи
договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху
гореописаните акции с министъра на икономиката, както и да извърши
всички правни и фактически действия за регистрацията на
новопридобитите акции в Централния депозитар.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 5, въздържали се – 3, отсъстват – 11/

454-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5

и чл. 11, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества, във
връзка с писмо от доц. д-р Христо Ганчев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични
заболявания
- Варна“ ЕООД с
рег. №
РД1601757534ВН/03.08.2016, Общински съвет – Варна дава съгласие за
учредяване на Многопрофилна болница за активно лечение „Света
Марина“ЕАД – Варна, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, област Варна, Община Варна, район „Приморски“,
ул. „Христо Смирненски“ № 1, представлявано от проф. д-р Валентин
Игнатов, д.м. – Изпълнителен директор на безвъзмездно право на ползване
върху част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мануш
войвода“ № 11 А, представляващ сграда с идентификатор 10135.71.132, а
именно: кабинети с № № 105, 106, 107, 109 и сервизни помещения
разположени на първия етаж от сградата с обособен самостоятелен вход за
осъществяване на Програма за лечение с опиевиагонисти и агонистиантагонисти за лица зависими към опиоиди по чл. 87, ал. 1 от Закона за
контрол по наркотичните вещества и прекурсори за срок до вписване на
намаляването на капитала на търговското дружество в Търговски регистър.
1. Режийните разноски, такса битови отпадъци, данък сгради и
застраховката на частта от предоставения недвижим имот да бъдат за
сметка на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.

2. Разходите извършени от МБАЛ „Света Марина“ЕАД за сигнално
охранителната дейност по обезпечаване на техническото оборудване за
предоставените кабинети възлизат на 731,25 лева от обща сума 911,25 лв.
по представени фактури с № 0000218544/19.04.2016 г., №
0000219762/04.05.2016
г.,
№
0000222158/02.06.2016
г.,
№
0000224492/04.07.2016 г. и следва да бъдат заплатени от „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания –
Варна“ ЕООД.
3. Задължава кмета на Община Варна да предприеме необходимите
законосъобразни действия по изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Здравеопазване” относно:
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по
молби на граждани за лечение.
(2) – отпускане 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:

455-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет
на община Варна с рег. № ЗК16001537ВН/21.07.2016 г., Решение на
Общински съвет – Варна № 106-3(5)/27.01.2016 г., и на база здравен
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение
на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

456-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА,

във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на община Варна с
рег. № ЗК16001537ВН/21.07.2016 г. и на база здравен статус, Общински
съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата,
посочени в приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

457-5. 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 ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет –
Варна № 106-3(5)/27.01.2016 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.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Възлагане на „Градски транспорт“ ЕАД включване на
допълнителен курс на автобусна линия № 60, до края на летния сезон.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС

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

458-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка

с
докладна
записка от общински съветници с рег. №
ОС16000664ВН/29.07.2016 г., Общински съвет – Варна възлага на
„Градски транспорт“ ЕАД да включи в разписанието на автобусна линия
№ 60 по установения маршрут, допълнителен курс с начална спирка „ЖП
Гара“ от 22:00 часа, до края на летния сезон – 01.10.2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Младежки дейности и спорт” относно:
(1) – вземане на решение във връзка с реализиране на програма
„Младежки дейности и спорт“ 2016 г.
Докл.: Мартин Байчев – Председател на ПК „МДС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

459-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 23, чл. 59 и чл. 61 от

Закона за местно самоуправление и местна администрация и по
предложение от Мартин Байчев – общински съветник с рег. №
ОС16000678ВН/02.08.2016г., Общински съвет – Варна реши:
1. Одобрява текста на договор за финансиране между Община
Варна и Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”, съгласно
приложение към настоящото решение.
2. Възлага на кмета на Община Варна да подпише договор със
Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”, за финансиране и
администриране дейностите по Програмата, в размер до 100 000 (сто
хиляди) лева от бюджета на Община Варна за 2016 г., дейност 369 „Други
дейности за младежта“, § 45, функция „Образование“.
3. Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна
допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

460-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 23 от Закона за местно

самоуправление и местна администрация и по предложение от Мартин
Байчев – общински съветник с рег. № ОС16000678ВН/02.08.2016г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Общински съвет – Варна пренасочва сумата от 100 000 (сто
хиляди) лева по т. 11 от Програма „Младежки дейности“ – 2016 г., § 45 - 00
за организиране на младежки фестивал „Фън сити +“ от Сдружение
„Варненски младежки фестивал“ на Сдружение „Варна – Европейска
младежка столица”.
2. Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна
допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

461-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Мартин
Байчев – общински съветник с рег. № ОС16000678ВН/02.08.2016г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Отменя текста на точка 2.9 „Младежки инициативи на НПО,
членове на Младежки форум за партньорство с местната власт“ от
програма „Младежки дейности“ – 2016 г. – Община Варна, приета с
решение 106-3(5)/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна.
2. Приема нов текст на точка 2.9 „Младежки инициативи на НПО“ от
програма „Младежки дейности“ - 2016 г. – Община Варна, приета с
решение 106-3(5)/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна.
Промените се извършват в рамките на одобрения бюджет за 2016 г.
на дейност 369 „Други дейности за младежта“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект
„Възможности за равен шанс“.
(2) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект
„Училищен мултикалейдоскоп“.
(3) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект
„Въвеждане на инструменти за образователната интеграция и
реинтеграция в Община Варна“.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“

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

462-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение с рег. № ОС16000665ВН/29.07.2016 г. от общински
съветници, Общински съвет – Варна реши:
1. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за
Споразумение
за
партньорство
по
проектно
предложение
„Възможности за равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р0013.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
2. В изпълнение на т. 1 от Решението, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за
партньорство между Кандидата на настоящата процедура Фондация
„Владиславово“ и партньорите Район „Аспарухово“, Община Варна и СОУ
„Любен Каравелов“, във връзка с реализацията на проект „Възможности за

равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р001-3.002 „Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, в рамките на окончателно
одобрения от Управляващия орган бюджет на проектното предложение и
разпределението му между водещата и партньорските организации.
3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение
„Възможности за равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р0013.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община
Варна да осигури средства за мостово финансиране от Общинския
бюджет за съответната година в съответствие с графика за изпълнение на
дейностите, преди възстановяване на средствата от Управляващия орган на
програмата.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

463-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение с рег. № ОС16000680ВН/02.08.2016 г. от общински
съветници, Общински съвет – Варна реши:
1. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за
Споразумение
за
партньорство
по
проектно
предложение
„Възможности за равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р0013.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
2. В изпълнение на т. 1 от Решението, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за
партньорство между Кандидата на настоящата процедура Сдружение
център за обучение просвета и партньорите Район „Владиславово“,
Община Варна, СОУ „Пейо Яворов“, ОУ „Стоян Михайловски“ , ОУ
„Свети Патриарх Евтимий“, във връзка с реализацията на проект
„Възможности за равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или

търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г., в рамките
на окончателно одобрения от Управляващия орган бюджет на проектното
предложение и разпределението му между водещата и партньорските
организации.
3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение
„Училищен мултикалейдоскоп“ по процедура за подбор на проекти по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р0013.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г. и
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община
Варна да осигури средства за мостово финансиране от общинския
бюджет за съответната година в съответствие с графика за изпълнение на
дейностите, преди възстановяване на средствата от Управляващия орган на
програмата.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

464-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16017258ВН/01.08.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство
по проектно предложение „Въвеждане на инструменти за
образователната интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по
процедура за подбор на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г.
2. В изпълнение на т. 1 от решението, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за
партньорство между Община Варна, Сдружение „Форум гражданско
общество“ във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на
инструменти за образователната интеграция и реинтеграция в
Община Варна“ по процедура за подбор на проекти по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или

търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г., в рамките
на окончателно одобрения от Управляващия орган бюджет на проектното
предложение и разпределението му между водещата и партньорските
организации.
3. Общински съвет – Варна дава съгласие след одобрение на
проектно
предложение
„Въвеждане
на
инструменти
за
образователната интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по
процедура за подбор на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г. и подписване на договор за
безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства за
мостово финансиране от Общински бюджет за съответната година в
съответствие с графика за изпълнение на дейностите, преди
възстановяване на средствата от Управляващия орган на програмата.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представителя на Община
Варна в Общото събрание на „Общинска банка” АД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

465-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 7 от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинския съветник
Станислав Георгиев Иванов за свой представител в Общото събрание на
акционерите на „Общинска банка”АД, ЕИК 121086224, със седалище гр.
София и адрес на управление: гр. София, ул. “Врабча” № 6.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 14/

466-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 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 с
Покана рег. № РД16015593_004ВН/29.07.2016 г. от Управителния съвет на
„Общинска банка“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава
представителя на акционера Община Варна – общинският съветник
Станислав Георгиев Иванов, да участва в редовното годишно Общо
събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе

на 09.09.2016 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум – на 30.09.2016 г. от
14:00 часа, в гр. София, ул. “Врабча” № 6, и да гласува по посочените в
предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за
одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско
предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов
отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото
събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско
предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов
отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 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: „Одобряване на годишния
индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2015 г.“
Проект за решение: „Общото събрание одобрява годишния индивидуален
доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2015 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: „Вземане на решение за
одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска
банка” АД за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание одобрява
доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка” АД за
2015 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: „Вземане на решение за
одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско
предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов
отчет на „Общинска банка” АД за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото
събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско
предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов
отчет на „Общинска банка” АД за 2015 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: „Вземане на решение за
одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска
банка” АД за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание одобрява
годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за
2015 г.“ – 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: „Вземане на решение за
одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността
на „Общинска банка“ АД за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото
събрание одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за

дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за
разпределение на печалбата на „Общинска банка” АД, реализирана през
2015 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на
дивиденти.“ Проект за решение „Сумата на реализираната през 2015 г.
печалба на „Общинска банка” АД след данъчно облагане за финансовата
2015 г., в размер на 5 767 829.47 лева и неразпределената печалба от
минали години в размер на 254.67 лв., или печалба в общ размер 5 768
084.14 лв., се разпределя, както следва:
(а) сума в общ размер на 5 767 840.00 лева да бъде използвана за
увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства
по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон;
(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в
размер на 244.14 лева да бъде заделен за фонд “Резервен”.
(в) няма да се изплащат дивиденти на акционерите“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за
увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД от 49 195 610 лева на
54 963 450 лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал. 1
от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата
2015 г. и за минали години в капитал.“ Проект за решение: „Общото
събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно
годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален
финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. с
мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции, взема
решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД от 49
195 610 лева на 54 963 450 лева, чрез издаване на нови 576 784 броя
обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност
10 лева, равни на 5 767 840 лева, като увеличението на капитала се
извършва със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал. 1 от
Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през
2015 г. и минали години, в капитал. В съответствие с чл.197, ал. 3 от
Търговския закон новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на
чл.197, ал. 1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите,
съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.
Управителният съвет на „Общинска банка” АД, в рамките на решението на
Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото
действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и
реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви
необходимите документи във връзка с решението за увеличение на

капитала и извърши всички други необходими правни и фактически
действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на
капитала“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от
отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на
„Общинска банка” АД за дейността им през 2015 г.“ Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете
на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и
Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет: Сашо
Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Николай Михайлов Колев, Лидия
Спасова
Коцева-Станкова,
Людмила
Стоянова
Василева,
за
осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2015
г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед
най-добрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Преизбиране на членовете на
Надзорния съвет на „Общинска банка” А.“ Проект за решение: „Общото
събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния съвет: Стефан
Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров за
нов мандат от 3 (три) години и упълномощава председателя на Общото
събрание на акционерите да подпише договори за управление и контрол с
членовете на Надзорния съвет.“ – Да участва в разискванията по тази
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община
Варна.
ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за
създаване на Одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата
му и избор на членове на одитния комитет.“ Проект за решение: „Общото
събрание на акционерите създава Одитен комитет на „Общинска банка“
АД, определя състава му на 3 (трима) души, които избира за срок от 3 (три)
години, считано от датата на провеждане на Общото събрание. В
съответствие с изискванията на чл. 40е, ал. 3 и ал. 4 от Закона за
независимия финансов одит, избира за членове на одитния комитет Стефан
Лазаров Ненов, Симеон Михалев Симеонов и Ботьо Генчев Ботев. Възлага
на Управителния съвет, с одобрение на Надзорния съвет, да определи
параметрите на договорите с членовете на одитния комитет, както и да
възложи на изпълнителните директори сключването на тези договори.“ –
Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за
освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен
одит (дирекция „Вътрешнобанков одит“).“ Проект за решение: „Общото
събрание на акционерите освобождава Атанас Иванов Русенов, като
директор на дирекция „Вътрешнобанков одит“ – Да участва в

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за избор
на директор на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция
„Вътрешнобанков одит“).“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите избира Владимир Кирилов Джаркълов за директор на
дирекция „Вътрешнобанков одит“ – Да участва в разискванията по тази
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община
Варна.
ПО ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на специализирано
одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален
финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска
банка” АД за 2016 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ.“
Проект за решение: „Избира специализираното одиторско предприятие
„Ърнст и Янг одит“ ООД за проверка и заверка на Годишния
индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет
на „Общинска банка” АД за 2016 г., както и надзорните отчети,
определени от БНБ, като се сключи договор за извършване на независим
финансов одит“ – Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на изменения и
допълнения в предмета на дейност и в Устава на „Общинска банка“ АД.“
Проект за решение: „Общото събрание взема решение да измени предмета
на дейност и Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:
15.1. В предмета на дейност се правят следните изменения и
допълнения:
- текстът: „извършване на услуги по парични преводи, а след 1
ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за
платежните услуги и платежните системи“ се заменя с текста „извършване
на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и
платежните системи“;
- текстът: „издаване и администриране на други средства за плащане
/платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази
дейност не е обхваната от т. 3“ се заменя с текста: „издаване и
администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и
кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3“;
- след текста: „парично брокерство“ се добавя нов текст със следното
съдържание: „издаване на електронни пари“;
- текстът: „придобиване на вземания, произтичащи от доставка на
стоки или предоставяне на услуги /факторинг/“ се заменя с текста:
„придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране
(факторинг, форфетинг и други);“

15.2. В чл. 3, ал. 1 от Устава се правят следните изменения и
допълнения:
- текстът на т. 3 се изменя по следния начин и придобива следната
редакция:
„3. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за
платежните услуги и платежните системи;“
- текстът на т. 4 се изменя по следния начин и придобива следната
редакция:
„4. издаване и администриране на други средства за плащане
(пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е
обхваната от т. 3;“
- създава се нова точка 13, със следното съдържание:
„13. издаване на електронни пари“
- текстът на т. 14 се изменя по следния начин и придобива следната
редакция:
„14. придобиване на вземания по кредити и друга форма на
финансиране (факторинг, форфетинг и други);“
15.3. Чл. 4, ал. 1, първи абзац от Устава се изменя и придобива
следната редакция:
„Капиталът на банката е 54 963 450 /петдесет и четири милиона
деветстотин шестдесет и три хиляди четиристотин и петдесет/ лева,
разпределен на 5 496 345 /пет милиона четиристотин деветдесет и шест
хиляди триста четиридесет и пет/ безналични акции с право на глас, по 10
/десет/ лева всяка една, както следва: 46 982 704 /четиридесет и шест
милиона деветстотин осемдесет и две хиляди седемстотин и четири/ лева в
пари и 7 980 746 /седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди
седемстотин четиридесет и шест/ лева апортни вноски на недвижими
имоти, както следва:“
15.4. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след
текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на
10.07.2015 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския
регистър“ се добавя нов текст със следното съдържане: „изменен и
допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016 г., в
сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
466-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
акционерите на „Общинска банка“ АД, представителят на акционера

Община Варна общинският съветник Станислав Георгиев Иванов, на
следващото заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад
за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет
– Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

467-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 170,

ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,
във връзка със свое решение № 325-17/8/11.05.2016 г., Общински съвет –
Варна решава общинския съветник Надя Иванова Георгиева да бъде член
в състава на Наблюдателната комисия.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

468-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Наука и
образование”, общинският съветник Антоан Николаев Влаев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

469-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Антоан Николаев
Влаев да бъде член на ПК „Собственост и стопанство”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 04.08.2016 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

