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Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 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, г-н заместник –
кмет, уважаеми колеги и съграждани. Моите две питания са във връзка с
въпроси поставени пред мен от наши съграждани живеещи на територията
на кв. „Христо Ботев“ в града ни. Първото касае следния въпрос – до преди
година и половина, близо две, пощенски клон № 8 на български пощи се е
намирал на ул. „Тодор Влайков“. Това уважаеми колеги е точно под
читалището „Христо Ботев“ и пенсионерския клуб в района. Две от
безспорно седалища на социалния живот в района. След това е преместен
на ул. „Пискюлиев“ № 10. По сведения от живущи в квартала и по
информация, която получих от служител по телефона от пощата, това е
направено тъй като общината е поискала твърде висок наем за тези
помещения. Сега пощенския клон се намира, както казах на „Пискюлиев“
№ 10, една стаичка метър и половина – две, където не повече от един –
двама човека могат да бъдат обслужени. Всички останали стоят навънка и
чакат. Знаете, че правоимащите на пенсии в огромната си част са хора
възрастни, те трябва да стоят навънка, особено във време като сегашното.
Тези четири стаички, които се намират на територията на ул. „Влайков“
вече две години близо стоят неоползотворени – не се дават под наем нито
на частни лица, нито на фирми или сдружения. Смятам, че ако няма
нормативна пречка би било добре да се върне статуквото, каквото е било
до преди две години, тъй като безспорно искането ми се струва разумно.
Второто ми питане също касае жителите на този квартал. Знаете, че
поради географското си разположение живущите там нямат достъп до
тролейбуси, тъй като тролейбусната мрежа не минава от там, но те
всъщност нямат достъп и до автобусни превози, с изключение на един
автобус - № 39. Забележете, че той е единствения начин за посещение на
центъра, а и на други райони в града от жителите, тъй като друг няма. А

самият автобус 39 минава през един час или респективно 40 мин., в
зависимост от това дали е празник или делник. Ако няма опция за
включване на друга автобусна линия, то смятам ще е разумно, ако
направим така щото да, автобусите да минават през квартала поне на 20,
респективно на 40 мин.
Завърших, г-н председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Боев. По втората част от въпроса според мен би
следвало да го поставим за разглеждане на комисията по „Транспорт“.
Заповядайте колеги, други? Г-жо Георгиева, заповядайте.
Милена ГЕОРГИЕВА
Г-н председател, господа и госпожи общински съветници, кметове.
Имам два въпроса към кмета на Община Варна. Първият ми въпрос е
свързан с питането ми от 17.12.2015 г., относно придобиването на имот
частна – държавна собственост за проекта за реконструкция на ул. „Мара
Тасева“ в кв. „Аспарухово“. Преди минута получих отговор от Вас, в който
се казва, че ще бъде изискано от Министерски съвет намаляне на капитала
на държавното дружество „Рибни ресурси“ със стойността на поземлените
имоти попадащи в обхвата на инфраструктурните проекти. Искам да Ви
попитам как ще се случи това, след като е обявен вече търг за продажбата
на имота, който ще се проведе на 28.01.2016 г.?
Вторият ми въпрос е свързан също с „Аспарухово“ и се отнася за
преустановяването на обслужването на линия № 2, която обслужва хората
от „Аспарухово“. Разговарях с много хора от района, има дискусии в
социалната мрежа, моето питане към Вас е – предвиждате ли да има
обществено обсъждане на новата транспортна схема, където могат да се
обсъждат различни казуси и предложения във връзка с промените в
схемата? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Георгиева. По втория въпрос също ще отговоря,
че транспортната схема се приема от Общински съвет, така че няма пречка
да направим обсъждане в ресорната комисия по „Транспорт“.
Колеги, други питания? Г-н Костадинов, заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Моите въпроси са два. Първият въпрос го зададох и на комисия, но
сега ще се наложи да го задам отново. Става въпрос за читалище „Искра
1924“, което в момента е заплашено от реален фалит, заради иск, който
общината има срещу читалището за неплатена такса смет. Това е проблем,
който имат абсолютно всички културни институции от този вид, не само

във Варна, но и в цялата страна. Заради това, че имат голяма стопанисвана
площ, а на практика не чак толкова големи приходи и съответно въпреки,
че нямат кой знае какъв голям боклук, заради наредбата и заради
условията, които са в нормативните актове трябва да плащат големи такси,
което за тях е непосилно. В случая към 12-ти февруари частен съдебен
изпълнител трябва да изземе 3000 лв. от сметката на читалището, в която в
момента няма никакви пари. На практика читалището ще фалира. Сигурно
това нещо ще бъде и в последствие съдба на други такива културни
институции в нашия град, въпросът е били могла общината да предприеме
действия с които поне временно да забави изпълнението на това решение с
оглед на това, че може да се потърси някакъв друг възможен компромис.
Вторият въпрос е много директен и конкретен – аз и още много
други варненци искаме да знаем с колко точно бяха глобени фирмите,
които почистват снега във Варна, заради несвършената от тях работа на
пети срещи шести януари. Колко точно, конкретна сума. Предполагам, че
вече е факт това нещо, мина вече почти месец. Ще се радвам да го науча.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други колеги? Имате ли питания? Г-жо Савова,
заповядайте. … Ще помоля да включите микрофона, който е в дясно от
мен.
Веселина САВОВА
Това, което бих искала да попитам г-н Портних е свързано с медии в
града. Значи виждаме, че в днешния дневен ред на сесията има поредица от
проекти за решения, но липсва един, който би трябвало от доста време вече
да бъде разгледан и това е ситуацията в „Народно дело“. Бих искала да
получа и аз отговор, ако може и общинския съвет подробно, какво е
състоянието на „Народно дело“, тъй като там знаете, че общинския съвет
има един процент дялово участие. В същото време сградния фонд, до
колкото имам информация вече е залаган, финансовото състояние е много
сериозно и неизвестно защо Община Варна продължава обаче да отпуска
средства за публикуване на необходимите по закон разбира се, съобщения
в местния печат. Тиража е 254 бройки на ден, което честно казано е повече
от абсурдно. Явно никой не смее да постави този въпрос, но той трябва да
бъде разгледан, защото Община Варна дава много сериозни средства
именно за публикуване на задължителните по закон съобщения. И бих
искала г-н Портних да даде някакъв отговор по това какви са средствата,
които се отпускат за тази цел и не били било по-добре Община Варна
просто да издава един общински вестник и да го раздава безплатно за
същите пари, които се дават в момента за поддържане на състоянието на
медии, които просто не съществуват в реалния мир. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. По първата част от въпроса отново компетентен е
Общински съвет само да кажа, във връзка с финансовото състояние на
дружеството, тъй като ние сме принципал като съдружник.
Заповядайте госпожо, ще помоля за протокола да се представите.
Мария ДИМИТРОВА
Казвам се Мария Димитрова, познават ме старите общински
съветници, приятно ми е да се запозная с новите. Да им пожелая
ползотворна работа и да не работят само в името на този мъничък процент
от избиратели, който ги е избрал, а в името на целия град, за обществения
интерес. Искам да припомня един зададен от нас въпрос във връзка с
„Изгрев“, още края на 2014 и в продължение лятото на 2015. Става въпрос
за данъците на квартала, че са два пъти по-големи от „Владиславово“, а
инфраструктурата изцяло е изградена с наши лични средства. В голяма
част от квартала липсва вода и канализация, и лятото на тази година, на
последната сесия на стария общински съвет отправих питане към кмета и
общинския съвет дали ще осигурят вода с водоноски и бутилки до
прокарване на вода. Защото нов факт, ново обстоятелство е, че най-долната
чешмичка, която се намира на около километър от околовръстния път вече
и тя е пресъхнала, и хората в тази поледица не могат да се снабдяват с
вода. А във връзка с нашите данъци и таксата смет, която е за квартала –
ние изхвърляме много малко боклук, но имаме за една къща такса смет по
лев на ден. Така че хубаво е да помислите таксата смет да е по някакъв
друг начин да се смята, защото нали разбирате, че по лев на ден ние
изхвърляме на практика квартала по една торбичка за една седмица, от
къща. Абсолютно екологично е цялото ни домакинство.
Освен това, като нови въпроси искам да задам към кмета и към
общинския съвет … Може ли за внимание?
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, моля да запазим тишина. И гостите ще помоля.
Мария ДИМИТРОВА
Какви превантивни мерки се вземат против нови климатични
аномалии и последствията от тях? Предвид продължаващото изсичане на
зелени площи и застрояване ще припомня изсичането на горичката три
декара на „Подвис“, януари миналата година. Изсичането на зелената площ
до ОМВ, непосредствено близо до „Майчин дом“. А застрояването и двора
на Техническия университет? Изграждането на велоалеи върху зелените
площи в „Чайка“ по бившата „Георги Димитров“? И вече в центъра
допускане за съжаление до 100 % плътно застрояване, което нито на ЗУТ

отговаря, нито на абсолютно никакви норми. Освен това свързаното с
мерките и това 100 % плътно застрояване ще ви дам един пример – до
колкото ми е известно в Лондон земята е собственост на кралицата и само
под наем се дава земята до 50 години. Не може ли, възможно е да бъркам,
но ми се струва много нередно такива дълготрайни материални активи
като имоти, сгради общинска собственост да се продават толкова бързо. На
практика знаете, че никое домакинство не го прави това нещо – да си
продава първо имотите. Само при някакъв фалит и чрезвичайни нужди.
Вторият ми въпрос е свързан с първия – как се решава проблема с
презастрояването на града и липсата на паркоместа? Значи за изсичането
на горичката пак ще подхвърля, декември 2014 г., т.е. януари 2015 г. се
изсече, тогава отправих предложение … Явно господа общинските
съветници не ги касае нито природата …
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина. Моля само да бъдете по-кратка, предвид това, че
пет минути е общото време за изказване.
Мария ДИМИТРОВА
Съставяне на акт за публична – общинска собственост на всички
междублокови пространства, зелени площи, спортни и детски площадки.
Това нещо го предложих преди доста време. По този начин, значи това е
заложено в Закона за общинската собственост и кои имоти трябва да са с
такива актове, ако това нещо се спази няма да го има проблема с
презастрояването. Освен това многократно съм подхвърляла предложение
за решаване на тези проблеми – безплатен обществен транспорт. Г-н кмете,
навярно сте го чули, което е реализирано в град Талин. И не е невъзможно,
защото автобусите, които доставихте са безвъзмездна помощ. Те заради
това са безвъзмездна помощ, за да може всеки гражданин да се качи на
автобус и да не ползва колата си. Да няма нужда от паркинги
допълнителни изграждани, от паяци, от колчета, от автомати за билети, от
заслони на автоматите за билети и т.н. И другото нещо, което ваш
предшественик 2007 г. го е направил, уважавания изпълняващ длъжността
кмет доц. Корновски, чрез една единствена заповед от две изречения е
решил проблема с презастрояването на града. Защо не продължите да
прилагате тази заповед? Първа точка от нея …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Съжалявам, ще Ви дам възможност в последна точка
„Дискусия“ да коментираме всички неща. Ако имате търпението да ни
изчакате …

Мария ДИМИТРОВА
Имам да кажа само едно изречение, ако позволите?
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако е едно изречение – да. Но просто изложението стана
изключително дълго. И не е основно питане, а изложение.
Мария ДИМИТРОВА
Забранява издаване на разрешение за строежи в имоти нямащи
необходимия брой паркоместа и забранява промяна предназначението на
гаражи в магазини. Ето ви в тези пет минути предложих решението на
проблемите на много от проблемите на града. Ще съм ви благодарна, ако
общинския съвет и кмета се съобразите с тях.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Мария ДИМИТРОВА
Лека работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Хубав ден. Други питания? Не виждам. Г-н кмете,
добре дошъл и заповядайте.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани. Болшинството от въпросите в
действителност, които бяха зададени касаят всъщност работата на
общинския съвет и вярвам, че част от прагматичните и възможни решения
ще бъдат взети в съвместната ни дейност.
Ще отговоря на г-н Костадинов, на неговия въпрос, който той
постави – преди няколко дни и пред медиите казах, че всъщност на
снегопочистващите фирми няма да се плати нито една стотинка за тези
дни, а на сметопочистващите санкциите само на фирмата, която обслужва
районите „Одесос“, „Младост“ и „Аспарухово“ ще бъде над 100 хил.
Точните цифри можем да кажем в началото на февруари, защото тогава
постъпват документите от фирмите и може да се направи реалната
калкулация. Но санкциите ще бъдат драстични, защото просто трябва
всеки да си изпълнява задълженията.
Ще отговоря и за „Рибни ресурси“ – водиме разговори наистина с
министерството, сега тука вече процедурно как ще процедира
министерството ми е трудно да кажа, но вярвам, че на следващата сесия
всички заедно ще намериме решение на този въпрос.

Ще спра до тук, защото днеска е изключително важна сесия –
предстои приемането на бюджета, който всъщност пък дава рамката на
развитие на града за цялата предстояща година. Надявам се на една
конструктивна работа и след няколко часа да се поздравим с приет
бюджет, защото смятам, че той е реалистичен, балансиран, а макрорамката
му дава една добра основа, съчетано с работата ни по европроектите да
продължим обновяването и развитието на Варна. Успешна работа ви желая
и благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н кмете.
Преминаваме към точка втора от дневния ред.
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ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Собственост и стопанство” относно:
(1) – приемане на „Стратегия за управление на общинската
собственост на Община Варна до 2019 г.”.
(2) – приемане на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”.
(3) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ бл. 67.
(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Стефан
Богориди“ № 3.
(5) – приемане на ред и условия за провеждане на конкурс за избор
на независими оценители на имоти и вещи – общинска собственост и
вземане на решение за провеждане на конкурс.
(6) – даване на съгласие за продажба чрез търг на МПС, собственост
на „Обреди“ ЕООД.
(7) – даване на съгласие за бракуване на МПС, собственост на
Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД.
(8) – даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти –
държавна собственост за безвъзмездно управление в полза на Община
Варна.
(9) – учредяване безвъзмездно право на ползване на Изпълнителна
агенция по околната среда към Министерството на околната среда и
водите, върху имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
жк „Чайка, ПИ № 10135.2562.18.
(10) – прекратяване на съсобственост между Полиграфическия
комбинат „Димитър Благоев“ ООД и Община Варна, върху имот, находящ
се в гр. Варна, кк „Св.Св.Константин и Елена“, ул. „28-ма“ № 28.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“

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

94-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от

Закона за общинската собственост и по предложение от кмета на Община
Варна с рег. № РД15030554ВН/14.12.2015 г., Общински съвет – Варна
приема „Стратегия за управление на общинската собственост на
Община Варна до 2019 г.”, съгласно приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/

95-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД15030555ВН/14.12.2015 г., Общински съвет – Варна
приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 г.“, съгласно приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 5/

96-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от

Закона за общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16000879ВН/14.01.2016 г., Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел
„ДРУЖЕСТВО НА ИНВАЛИДИТЕ”, гр. Варна, ЕИК: 000097437,
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при
Варненски окръжен съд под № 27, том 54, стр. 144 по фирмено дело №
44/2009 г. по описа на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, представлявано от д-р Радко
Златев Радев, върху имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, жк „Чайка“, бл. 67, представляващ клуб, със застроена площ от 207
кв.м., разположен в източната част на партера на 8-етажен жилищен блок,
вляво от вх. „Е“, състоящ се от входно антре, фоайе, 2 бр. канцеларии,
зала, 2 бр. складови помещения, тоалет, предмет на АОС №
1752/12.04.2000 г., за срок от 5 (пет) години.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

97-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от

Закона за общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по
предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16000885ВН/14.01.2016 г., Общински съвет – Варна
учредява
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза „Съюз на инвалидите в
България“, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
под № 33, том 1, стр. 160 по фирмено дело № 684/1990 г. по описа на
Софийски градски съд, БУЛСТАТ 000707565, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 8,
представлявано от Красимир Петков Коцев, върху имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Стефан Богориди“ № 3,
представляващ три помещения в партерния етаж на жилищна сграда със
застроена площ 47 кв.м., предмет на АОС № 26/02.12.1996 г., за срок от 5
(пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/

98-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, в

изпълнение на чл. 80 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 1443-8(30)/28,
29.04.2014 г. на Общински съвет - Варна, и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД16000880ВН/14.01.2016 г., Общински съвет –
Варна приема „Ред и условия за провеждане на конкурс по документи
за избор на оценители на имоти и вещи – общинска собственост,
отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители”,
както следва:

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на независими
оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи – общинска
собственост.
2. Съобщението за провеждането на конкурса да се обяви в един
местен ежедневник, на информационното табло и на официалната
интернет - страница на Община Варна.
3. Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните условия:
3.1. да са физически или юридически лица, регистрирани по реда на
Търговския закон;
3.2. да притежават валиден сертификат за оценителска
правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в
България;
3.3. да са членове на Камарата на независимите оценители в
България.
4. Комплектът документи за участие в конкурса, следва да съдържа:
4.1. заявление за участие;
4.2. сертификат за оценителска правоспособност – копие, заверено от
оценителя;
4.3. автореференция, съдържаща списък на оценки на имоти и вещи,
извършени от оценителя;
4.4. препоръки;
4.5. за физически лица – копие от документ за самоличност, заверено
за вярност от участника; декларация, че лицето не е осъждано;
4.6. за юридически лица – копие от удостоверение от Търговския
регистър към Агенция по вписванията; декларация, че лицето не е обявено
в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в
несъстоятелност и не се намира в ликвидация.
5. Документите за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от
публикуване на обявлението.
6. Конкурсът се провежда в 5-дневен срок от изтичане на срока за
подаване на документите.
7. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на
кмета на Община Варна. В заповедта се посочва датата, мястото и часа за
провеждане на конкурса.
8. За резултатите от проведения конкурс, комисията изготвя доклад,
който се представя на кмета на Община Варна за одобряване.
9. Кметът на Община Варна издава заповед за утвърждаване на
списък на независими оценители за изготвяне на оценки на имоти и вещи –
общинска собственост, за определяне на възнагражденията за изготвяне на
оценки от различни разпоредителни и управленски действия и за реда за
възлагане изготвянето на оценки.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и

законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз
основа на резултатите от конкурса издаде заповед за утвърждаване на
независимите оценители.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

99-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 17А и 17Б от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с
докладна записка с рег. № РД15025838ВН/20.10.2015 г. и писмо с рег. №
ОС15001164ВН/15.12.2015 г. от Елица Ботева – управител на „Обреди“
ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез търг с
явно наддаване на следното МПС, собственост на „Обреди“ ЕООД:
СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ - марка „МЕРЦЕДЕС“, модел Е270, с
регистрационен номер В 5182 КТ, рама WDB2102161B449046, двигател
61296130140033, при начална тръжна цена в размер на 2 964 /две хиляди
деветстотин шестдесет и четири/ лв., съгласно изготвена пазарна оценка от
лицензиран оценител.
Размер на депозита – 296,40 лв. (двеста деветдесет и шест лева и
четиридесет стотинки), платими по банкова сметка на дружеството;
Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на
296,40 лв. (двеста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки).
Публичният търг да се проведе на 15.02.2016 г., от 10:00 ч., в
Заседателната зала на „Обреди“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
1. заявление по образец за участие в търга;
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от
участника);
3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.

4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
5. декларация по образец за извършен оглед на МПС;
6. декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във
връзка с участието в търга;
7. платежен документ за внесен депозит;
8. платежен документ за закупена тръжна документация.
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация в предварително определен ден и час за всички участници.
* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 ч. на
12.02.2016 г.
* Предложенията за участие в търга се подават в запечатан
непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на
търга.
При липса на кандидати търгът се провежда повторно с намалена
стартова цена с 3 % от първоначално обявената цена на МПС, на
15.03.2016 г ., от 10:00 ч., на същото място.
Срок за заплащане на цената – три работни дни след изготвяне и
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път по банкова
сметка на продавача.
Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и
заплащане на режийни разноски на дружеството – продавач в размер на 2
% върху пазарната цена, определена от лицензиран оценител.
Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.
Общински съвет – Варна утвърждава Документация за участие в
търга и упълномощава Управителя на „Обреди“ ЕООД да назначи комисия
за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и
сключи договор със спечелилия участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/

100-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 17А и 17Б

от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във
връзка с докладна записка с рег. № РД15024839ВН/08.10.2015 г. и писмо с
рег. № ОС15001162ВН/15.12.2015 г. от Елица Ботева – управител на

„Обреди“ ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез
търг с явно наддаване на следното МПС, собственост на „Обреди“
ЕООД: АВТОБУС – марка „МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР“, модел 311 ЦДИ, с
регистрационен номер В 5676 СС, рама WDB9036631RZ10388, двигател
61198150221027, при начална тръжна цена в размер на 2 688 /две хиляди
шестстотин осемдесет и осем/ лв., съгласно изготвена пазарна оценка от
лицензиран оценител.
Размер на депозита – 268,80 лв. (двеста шестдесет и осем лева и
осемдесет стотинки), платими по банкова сметка на дружеството;
Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на
268,80 лв. (двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки).
Публичният търг да се проведе на 16.02.2016 г., от 10:00 ч., в
Заседателната зала на „Обреди“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
1. заявление по образец за участие в търга;
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от
участника);
3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
5. декларация по образец за извършен оглед на МПС;
6. декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във
връзка с участието в търга;
7. платежен документ за внесен депозит;
8. платежен документ за закупена тръжна документация.
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация в предварително определен ден и час за всички участници.
* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 ч. на
15.02.2016 г.
* Предложенията за участие в търга се подават в запечатан
непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се

отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на
търга.
При липса на кандидати търгът се провежда повторно с намалена
стартова цена с 3 % от първоначално обявената цена на МПС, на
16.03.2015 г., от 10:00 ч. на същото място.
Срок за заплащане на цената – три работни дни след изготвяне и
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път по банкова
сметка на продавача.
Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и
заплащане на режийни разноски на дружеството – продавач в размер на 2
% върху пазарната цена, определена от лицензиран оценител.
Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.
Общински съвет – Варна утвърждава Документация за участие в
търга и упълномощава Управителя на „Обреди“ ЕООД да назначи комисия
за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и
сключи договор със спечелилия участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/

101-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 17А и 17Б

от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във
връзка с писмо с № РД15001163ВН/15.12.2015 г. от Елица Ботева –
управител на „Обреди“ ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие за
продажба чрез търг с явно наддаване на следното МПС, собственост
на „Обреди“ ЕООД: ТОВАРЕН ФУРГОН – марка „МЕРЦЕДЕС“, модел
208 Д, с регистрационен номер В 5535 СВ, рама WDB6013661P34066T,
двигател 60194010323105, при начална тръжна цена в размер на 1 800
/хиляда и осемстотин/ лв., съгласно изготвена пазарна оценка от
лицензиран оценител.
Размер на депозита – 180 лв. (сто и осемдесет лева), платими по
банкова сметка на дружеството;
Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на
180 лв. /сто и осемдесет лева/.
Публичният търг да се проведе на 17.02.2016 г. от 10:00 ч. в
Заседателната зала на „Обреди“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
1. заявление по образец за участие в търга;
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от
участника);
3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
5. декларация по образец за извършен оглед на МПС;
6. декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във
връзка с участието в търга;
7. платежен документ за внесен депозит;
8. платежен документ за закупена тръжна документация.
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация в предварително определен ден и час за всички участници.
* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 ч. на
16.02.2016 г.
* Предложенията за участие в търга се подават в запечатан
непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на
търга.
При липса на кандидати търгът се провежда повторно с намалена
стартова цена с 3 % от първоначално обявената цена на МПС, на
17.03.2016 г., от 10:00 ч., на същото място.
Срок за заплащане на цената – три работни дни след изготвяне и
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път по банкова
сметка на продавача.
Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и
заплащане на режийни разноски на дружеството – продавач в размер на 2
% върху пазарната цена, определена от лицензиран оценител.
Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.

Общински съвет – Варна утвърждава Документация за участие в
търга и упълномощава Управителя на „Обреди“ ЕООД да назначи комисия
за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и
сключи договор със спечелилия участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/

102-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка със
заявление от д-р Галина Павлова – Управител на „Диагностично –
консултативен център V Варна – Света Екатерина“ ЕООД с рег. №
ОС15001107ВН/07.12.2015 г. и рег. № ОС15001144ВН/12.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за бракуване на автомобил
марка ВАЗ, рег. № В 3892 СМ, рама № ХТА 21043030931985, двигател №
7311416, цвят бял, собственост на „Диагностично - консултативен
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/

103-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от

Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16001388ВН/19.01.2016 г., Общински съвет – Варна взема
решение за приемане за безвъзмездно управление на недвижими имоти
– публична и частна държавна собственост, представляващи:
- 10135.5506.461 с площ 883 кв.м. и начин на трайно ползване
„Скали“, съгласно одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово“
в гр. Варна – частна държавна собственост, предмет на акт за държавна
собственост № 8831/25.03.2015 г., вписан в Службата по вписвания – гр.
Варна с вх. регистър 7055/01.04.2015 г., Акт № 19, том ХVІІІ, дело № 3611.
Правата по управление на имота са предоставени на Областен управител
на област с административен център град Варна;

- 10135.5506.462 с площ 1065 кв.м. и начин на трайно ползване „За
друг поземлен имот за движение и транспорт“, съгласно одобрени със
заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър кадастрална карта и
кадастрален регистър на район „Аспарухово“ в гр. Варна – публична
държавна собственост, предмет на акт за държавна собственост №
7343/24.03.2009 г., вписан в Службата по вписвания – гр. Варна на
16.05.2009 г., том ХХІІІ, № 8, вх. регистър № 8581, дело № 4877. Правата
по управление на имота са предоставени на Министъра на финансите, за
нуждите на Агенция митница – митница Варна;
- 10135.5506.477 с площ 413 кв.м. и начин на трайно ползване
„Скали“, съгласно одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово“
в гр. Варна – частна държавна собственост, предмет на акт за държавна
собственост № 8827/19.03.2015 г., вписан в Службата по вписвания – гр.
Варна с вх. регистър 7054/01.04.2015 г., Акт № 10, том ХVІІІ, дело № 3601.
Правата по управление на имота са предоставени на Областен управител
на област с административен център град Варна;
- 10135.5506.479 с площ 185 кв.м. и начин на трайно ползване „За
друг вид застрояване“, съгласно одобрени със заповед № РД-1873/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на
район „Аспарухово“ в гр. Варна, изменени със заповед № КД-14-03138/01.10.2008 г. на Началник на Службата по геодезия, картография и
кадастър – гр. Варна. В съответствие със справка по заявка 230845 от
23.12.2015 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна,
в кадастралния регистър на имота като собственик е вписана Държавата,
без документ за собственост;
- 10135.5010.89 с площ 592 кв.м. и начин на трайно ползване
„Крайбрежна плажна ивица“, съгласно одобрени със заповед № РД-1873/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на
район „Аспарухово“ в гр. Варна. В съответствие със справка по заявка
230841 от 23.12.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър –
гр. Варна, в кадастралния регистър на имота като собственик е вписана
Държавата, без документ за собственост.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, както и сключването на договор с Областен
управител на област с административен център град Варна за безвъзмездно

управление на имотите, след решение на Министерски съвет на Република
България.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

104-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал.

4 от ЗОС, чл. 48 Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД16001470ВН/20.01.2016 г., Общински съвет –
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Изпълнителна
агенция по околната среда към Министерството на околната среда и
водите, върху 30 кв.м. идеални части от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2562.18, с площ
4 147,00 кв.м., предмет на акт за общинска собственост № 5664/30.04.2009
г., за монтиране на Автоматична измервателна станция „Батак“ за контрол
на качеството на атмосферния въздух в гр. Варна, съгласно приложена
скица, за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване, върху идеалните части от гореописания имот, както и
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/

105-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, т. 3

от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег.
№ ЗК13001603ВН-016ВН/20.01.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Полиграфическия комбинат „Димитър
Благоев” ООД, от една страна, и от друга страна Община Варна,
идентификационен номер по ДДС: BG000093442, ЕИК 000093442, с адрес:
гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43, представлявана от Иван
Николаев Портних – кмет на Община Варна, чрез придобиване в

собственост чрез изкупуване на имот – частна собственост, представляващ
1/3 от сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1, с площ 348 кв.м.,
10135.2564.1132.2, с площ 427 кв.м. и 10135.2564.1132.3, с площ 186 кв.м.
и 1/3 идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 с
площ 4 969 кв.м, с административен адрес: гр. Варна, кк „Св. Св.
Константин и Елена“, ул. „28-ма“ № 28.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 5855/30.10.2009 г., вписан по надлежния ред в Служба по
вписвания – Варна.
Придобиването в собственост на идеална част от имота да се
извърши съгласно разпореждане № 3857/2014/000058/16.09.2015 г. на
Публичен изпълнител от Националната агенция по приходите, а именно за
сумата от 601 050,06 лева.
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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане на бюджет на Община Варна за 2016 г. по приходи и
разходи и приложенията към него.
(2) – съгласуване на Стратегически план за дейността и Годишен
план за одитните ангажименти на Звено за вътрешен одит в Община
Варна.
(3) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община
Варна да издаде нова запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство по Проект „Интегриран
градски транспорт на Варна“.
(4) – изменение на решение № 1881-3-3/37/19.12.2014 г. на
Общински съвет – Варна.
(5) – изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна.
(6) – изменение на Методиката за определяне на стартови базисни
цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и вещи
– общинска собственост.
(7) – отпускане на финансови средства на „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания –
Варна“ ЕООД.
(8) – осигуряване на гориво за отопление на културните
институти на град Варна.
(9) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за
реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”.
(10) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна”
за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.
(11) – отпускане на финансови средства на „24 часа – Варна“ ООД
за информационно сътрудничество, логистична и медийна подкрепа в
популяризиране на работата на органите на местната власт.

(12) – отпускане на финансови средства на „Радио Варна“ за
медийно отразяване на културни, спортни и обществени прояви в Община
Варна и в подкрепа на инициативата „Варна – Европейска младежка
столица 2017 г.“.
(13) – отпускане на финансови средства за разработване на
съвместен междуинституционален рамков проект между Община Варна,
Регионален инспекторат по образованието – Варна и ЧДГ „Мечтатели“.
(14) – отпускане на финансови средства за изографисването на
православен храм „Света Марина“, находящ се в кв. Пчелина, гр. Варна.
(15) – отпускане на финансови средства за ремонт на покрива на
храм „Свети цар Борис – Михаил“ кв. Аспарухово.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“

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

106-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 50

от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., чл. 94 и
чл. 39 от Закона за публичните финанси, и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД16000491ВН/11.01.2016 г. и рег. №
РД16000493ВН/11.01.2016 г., Общински съвет – Варна:
І. Приема бюджета на Община Варна за 2016 г. за приходите и
разходите, както следва:
(в лв.)
1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. № 1), в т.ч.:

1.1.

Приходи за делегирани от държавата дейности

99 739 006

а/

Обща субсидия за държавни дейности по § 31-11

93 804 943

б/

Неданъчни приходи от държавни дейности

в/

Преходен остатък за държавни дейности от 2015 г.
по (Пр. № 11), в т.ч. за:
- 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

1.2.

Местни приходи, в т.ч.:

243 700 000

544 780
5 389 283

411 824
3 727 158
382 692
622 533
35 847
209 229
143 960 994

133 988 554

а/

Имуществени данъци и неданъчни приходи
Имуществени и други данъци

б/

Неданъчни приходи

55 038 554

в/

Операции с нефинансови активи

5 800 000

II.

Бюджетни взаимоотношения:
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в
т.ч.:
1. Обща изравнителна субсидия - § 31–12, в т.ч.:
- за зимно поддържане
- обща изравнителна субсидия /пътен данък/

/-6 879 252/

I.

а/

б/
в/
г/

2. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–13, в
т.ч.:
Трансфери между бюджети
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС
Временни безлихвени заеми, в т.ч.:
*временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за средствата
от ЕС
* погашения по заеми от ПУДООС (-)

73 150 000

4 308 800
2 467 400
132 700
2 334 700
1 841 400
/-3 909 432/
/-11 535 949/
4 257 329
11 845 995
/- 7 588 666/

Финансиране на бюджетно салдо, в т.ч.:
преходен остатък за местни дейности и дофинансиране на
държавните дейности

16 851 692

2.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. № 2, Пр. № 3), в т.ч.:

243 700 000

2.1.

а/
б/

Разходи за държавни дейности
Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни
дейности, в т.ч.:
за местни дейности
за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи

ІІ.

Приема разходите по функции, (Пр. № 2 и Пр. № 3), в т.ч.:

243 700 000

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 стр., БКС и опазване на околната среда
Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности
Ф-я Икономически дейности и услуги

15 673 000

III.

2.2.

16 556 697

99 739 006
143 960 994
134 172 036
9 788 958

2 889 000
91 196 000
14 638 000
14 267 000
61 819 000
13 693 000
26 432 000

Ф-я Разходи некласифицирани в други функции
ІІІ.

Приема разходи по определени дейности и приложения
/в лв./:
- дейност „Общинска администрация” - Община Варна, райони
и кметства с населени места /Пр. № 5/
- дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. № 6/
- дейност„Чистота”, в т.ч. преходен остатък – 2 647 893 лв. /Пр.
№ 7/
- дейност „Други дейности по транспорта” /Пр. № 9/
- Преходен остатък от облигационен заем /Пр. № 12/

3 093 000

14 659 400
8 735 589
29 647 893
9 881 160
4 573 833

- Общински предприятия и дейности със съответните стойности /Пр. № 6а/;
- Програма за проектиране на обекти по бюджета за 2016 г. – 2017 г. /Пр. № 23/;
- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр. № 4а/ – 14
013 773;
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/
- дейност 629 „Др. дейности по опазване на околната среда“ по § 51 и § 52 /Пр. № 4б/ –
9 812 154.

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

ІV. Приема Капиталова програма в размер на 31 144 149 лв. /Пр.
№ 2, Пр. № 3, Пр. № 4/ и разшифровка на капиталовите разходи за
съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз по
договори за безвъзмездна финансова помощ /Пр. № 34/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

V. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по
функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

VІ. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на
транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане
на част от транспортните разходи, съгласно чл. 43 от ПМС №
380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2016 г. (Пр. № 21).
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

VII. Приема лимит, разчет за целеви разходи и субсидии:
1. Приема лимити за:
1.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените
трудови възнаграждения за служителите, съгласно чл. 44 от ПМС №
380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
1.2. Представителни разходи, съгласно чл. 42 от ПМС №
380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2016 г. /Пр. № 17/.
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви
разходи и субсидии:
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на
общественото здраве /Пр. № 22/ в т.ч.:
2.1.1. „Аз успявам” - целево финансиране в размер на 13 000 лв. по §
43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“;
2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 22 000 лв.
по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
2.1.3. „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди” - целево
финансиране в размер на 100 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.1.4. „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв.
по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
2.1.5. „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер
на 15 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност
„Други дейности по здравеопазване“;
2.1.6. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в
размер на 20 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“;

2.2. Социална програма на Община Варна по бюджета за 2016 г., в
т.ч. субсидии в размер на 52 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“ /Пр. № 16/;
2.3. Програма „Спорт” – 1 715 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни
клубове и организации – 916 500 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. № 25/;
2.4. Програма „Младежки дейности” – 884 100 лв., в т.ч. субсидии в
размер на 331 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска
цел“, дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. № 26/;
2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и
млади хора“ – 330 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 125 000 лв. по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности
по вътрешната сигурност“ /Пр. № 27/;
2.6. „Социален туризъм“ – 15 000 лв. субсидии по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Туристически бази“ /Пр. № 28/;
2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и
студенти с изявени дарби“ – 145 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 47 500
лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по образованието“ /Пр. № 29/;
2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от
различни етнически групи“ – 80 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 35 000
лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по образованието“ /Пр. № 30/;
2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите
кадри“ - 70 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 лв. по § 45 „Субсидии
за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр. № 31/;
2.10. „Международни и местни културни прояви“ – 2 704 000 лв., в
т.ч. субсидии в размер на 795 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“ и 340 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по културата“ за общински фонд
„Култура“ /Пр. № 24/;
2.11. Целеви разходи за гориво за отопление на културни институции
в размер на 100 000 лв. в дейност 736 „ОФД и опери“.
3. Предоставя и утвърждава целеви субсидии и трансфери, както
следва:
3.1. целева субсидия за „СБАЛОЗ Д-р М. Марков - Варна“ ЕООД за
довършителни СМР за бункер за линеен ускорител и отделение по
лъчетерапия за 36 579 лв., § 55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
3.2. целева субсидия на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина 1 – Варна“ ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 200

000 лв. за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет,
гарантиран от бюджета на НЗОК по § 43 „Субсидии за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.3. целева субсидия за провеждане на съвместна инициатива със
„Сдружение за термична травма и пластична хирургия“ в размер на 1 000
лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
3.4. целева субсидия на ДКЦ „Чайка“ ЕООД в размер на 33 600 лв., в
т.ч. за проектиране и изграждане на външна кула за асансьор, § 55
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.5. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и
виноценителите в размер на 3 000 лв. за провеждане на национално
изложение „Фестивал Вино и храна“, по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“;
3.6. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 9 500 лв. по
§ 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по икономиката“;
3.7. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Национален кулинарен фестивал „Варна 2016“ в размер на
7 500 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по икономиката“;
3.8. целева субсидия на Съюза на екскурзоводите в България за
организиране на международна балканска екскурзоводска конференция в
размер на 7 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“,
дейност „Други дейности по икономиката“;
3.9. трансфери за подпомагане дейността на културни институти,
съгласно сключени договори с Министерство на културата по § 61
„Трансфери между бюджети“, както следва:
- за ТМПЦ – 200 000 лв.
- за Държавен куклен театър – 50 000 лв.
- за постановки с участието на ТМПЦ в Международен музикален
фестивал – 66 000 лв.
3.10. целева субсидия за църковното настоятелство на храм „Св. мчк.
Прокопий Варненски“ за довършителни работи по изграждане на храма 150 000 лв., по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по културата“;
3.11. целеви субсидии за общински програми, както следва:
3.11.1. по програма „Аз успявам” - целево финансиране на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна“
ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 13 000 лв. по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;

3.11.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” - целево
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина 1 - Варна“ ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 22 000 лв. по
§ 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности
по здравеопазване“;
3.11.3. по програма „Лечение с метадон на лица зависими към
опиоиди” - целево финансиране на „АГП СМП – Център за психично
здраве - Варна“ ЕООД в размер на 100 000 лв. по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.4. по програма „Детско зрение” - целево финансиране в размер
на 25 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно
лечение - Варна“ ЕООД по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.5. по програма „Профилактика на глаукомата” - целево
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Специализирана болница по очни
болести за активно лечение - Варна“ ЕООД по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.6. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево
финансиране в размер на 20 000 лв. на „Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна“ - Варна“ АД, по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.7. по „Социална програма“ - целево финансиране на проекти на
неправителствени организации по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в
размер на 30 000 лв. /Пр. № 16/;
3.11.8. по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно
положение с традиционните християнски ценности и помощ при
професионална реализация на младежи, възпитани в институции“, по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности
по социалното осигуряване“ в размер на 15 000 лв. /Пр. № 16/;
3.11.9. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно
за Коледа“, по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на 7 000 лв. /Пр. №
16/;
3.11.10. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора“ – 330 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 125 000 лв. по
§ 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. № 27/;

3.11.11. по програма „Спорт” – 916 500 лв. по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази за спорт за
всички“ /Пр. № 25/;
3.11.12. по програма „Младежки дейности” - 331 000 лв. по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за
младежта“ /Пр. № 26/;
3.11.13. по програма „Социален туризъм“ - 15 000 лв. субсидии по §
43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Туристически бази“
/Пр. № 28/;
3.11.14. по „Програма за насърчаване творческите заложби на
ученици и студенти с изявени дарби“ – 47 500 лв. по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр. № 29/;
3.11.15. по „Програма за образователна интеграция на деца и
ученици от различни етнически групи“ – 35 000 лв. по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр. № 30/;
3.11.16. по „Програма за квалификация и насърчаване на
педагогическите кадри“ - 5 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 31/;
3.11.17. по програма „Международни и местни културни прояви“ 645 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ и 340 000
лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по културата“ за общински фонд „Култура“ /Пр. № 24/.
3.12. Упълномощава кмета на Община Варна да договори
допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите
субсидии и трансфери по точки 3.1. - 3.11.
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински
съвет - Варна по § 42 „Помощи по решение на Общински съвет“, както
следва:
4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност
„Други дейности по здравеопазването” – 121 000 лв., Пр. № 2;
4.2. Подпомагане на двойки за ин витро процедура от бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването” – 152 123 лв., в т.ч. 52 123
лв. преходни от 2015 г., /Пр. № 2/;
4.3. Отпускане на финансови средства за наем на жилище на един
високоспециализиран лекар, нает на работа в „УМБАЛ „Света Марина“ –
Варна“ ЕАД, който не е жител на гр. Варна в размер на 6 500 лв., дейност
„Други дейности по здравеопазването” /Пр. № 2/;
4.4. Социално битови разходи на социално слаби граждани – по
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното

осигуряване” – 157 750 лв. в т.ч. 27 750 лв. преходни от 2015 г. /Пр. № 2,
Пр. № 16/;
4.5. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800
лв. /Пр. № 2, Пр. № 16/;
4.6. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на
дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/;
4.7. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” - 7 774 160 лв., в т.ч.
86 000 лв. преходни от 2015 г. /Пр. № 9/;
4.8. Разходи за месечни помощи на сираци и полусираци до и над 18
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ „Анастасия д-р Железкова” по
бюджета на дейност „СУПЦ“ в размер на 20 460 лв. под формата на
дофинансиране на държавната дейност по § 42-02 „Обезщетения и помощи
по социалното подпомагане“ /Пр. № 2, Пр. № 16/;
4.9. Разходи за месечни помощи на ученици, настанени в „Комплекс
за социални услуги за деца и младежи“ в размер на 24 156 лв. под формата
на дофинансиране на държавната дейност по § 42-02 „Обезщетения и
помощи по социалното подпомагане“ /Пр. № 2, Пр. № 16/;
4.10. Разходи от приходи от дарения в размер на 248 522 лв., в т.ч.
234 936 лв. по § 42-02 „Обезщетения и помощи по социалното
подпомагане“ и 13 586 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги“ в местна
дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“.
5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
туристическия данък за 2016 г. /Пр. № 19/.
6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
концесионни плащания през 2016 г. /Пр. № 32/.
7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на
безстопанствените кучета – 28 000 лв. по бюджета на ОПБК, събрани от
„Общинска такса за притежаване на куче“, съгл. чл. 175 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

VІІІ. Приема разпределение на преходния остатък за 2016 г. в
размер на 21 945 980 лв., /Пр. № 11/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема Разчет на
разходите, финансирани от приходи по § 40-00 /Пр. № 8, Пр. № 4/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 3 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема разчет на
разходите, финансирани от приватизационни сделки в размер на 824
855 лв., в т.ч. за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи /91
%/ в размер на 728 000 лв. и разходи, свързани с приватизационния процес
/9 %/ в размер на 96 855 лв., вкл. преходен остатък от 2015 г. – 24 855 лв.
/Пр. № 13/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2016 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 6 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема
разпределение на средствата от целевата субсидия за финансиране на
капиталови разходи за делегираните от държавата дейности и за местните
дейности по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на
разходите в съответните функции и параграфи, в размер на 1 841 400 лв.
/Пр. № 10/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема
просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2016 г. /Пр. № 14/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя
план-график за разплащане на просрочените задължения от 2015 г. /Пр.
№ 15/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 8 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз и планирани трансфери за съфинансиране на проекти по програми на
ЕС /Пр. № 34, Пр. № 34а и Пр. № 1/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 9 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода
2016 - 2018 г., съгласно приложение /Пр. № 33/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XVІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет – Варна определя второстепенните разпоредители с
бюджет за 2016 г., съгласно приложение /Пр. № 20/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал.
3, т. 1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна
определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 153 470 000 лв.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал.
3, т. 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна
определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2016 г. в размер на 201 700 000 лв.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 39 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя:
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет
през 2016 г. - до 29 997 901 лв.
2. Максимален дълг към 31.12.2016 г. до 81 299 066 лв.
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да
бъдат издадени през 2016 г. - до 5 % от общата сума на приходите и
общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за
изпълнението на бюджета на общината. Максимален размер на издадените
общински гаранции към 31.12.2016 г. - до 5 % от общата сума на
приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет
за изпълнението на бюджета на Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета за 2016 г.
да се съблюдават следните приоритети:
1. плащания по обслужване на общинския дълг;
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи,
стипендии и медикаменти;
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, и
здравните и образователни заведения.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 104 , ал. 1, т. 5
от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие
при възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от

бюджета на Община Варна до възстановяването на разходите от
Управляващия орган.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 126 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно
свободните средства по бюджета на Община Варна да се ползват за
текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи и други
плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и
на местните дейности и се спазват относимите за Община Варна фискални
правила, като не се променя предназначението на средствата в края на
годината.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет – Варна приема за сведение протокола от публичното
обсъждане на бюджета за 2016 г. и очакваното изпълнение на бюджета за
2015 г. /Пр. № 35/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 125 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на
Община Варна, както следва:
1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през
бюджетната година с решение на Общински съвет:
1.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл.
125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.

1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да
изменя общия размер на разходите, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за
публичните финанси.
2. в изпълнение на правомощията си по т. 1, кметът на Община
Варна издава заповеди.
3. след извършване на промените, кметът включва информация за
същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
4. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито
бюджет е част от общинския бюджет.
5. да кандидатства за средства по структурни фондове на
Европейския съюз, по национални програми и други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския
план на развитие.
6. да кандидатства за средства от Централния бюджет и други
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
7. да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други
източници при необходимост при реализиране на общински програми и
проекти.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на
кмета на Община Варна:
– да определи конкретните лица, права и задължения на
второстепенните разпоредители с бюджет;
– да определи и утвърди бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет;
– в изпълнение на решение на Общински съвет № 15326(32)/12.06.2014 г., възлага на кмета на Община Варна средствата за
хранене на децата в детските градини и ОДЗ да им бъдат определени и
утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните им бюджети;
– да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението;

– да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми,
съгласно изискванията на Министерство на финансите;
– да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за публичните
финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 5/

107-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.

27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и по
предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16000871ВН/14.01.2016 г., Общински съвет – Варна съгласува
Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община
Варна за периода 2016 – 2018 г. и Годишен план за одитните
ангажименти на Звено за вътрешен одит за 2016 г., съгласно приложение
№ 1 и № 2 към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 4/

108-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по

предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД12002963ВН845ВН/14.01.2016 г., Общински съвет – Варна във връзка със свое
решение № 2257-4(42)/05, 06.08.2015 г., решение № 828-4(15)/20.02.2013
г., т. ХVІІ за поет общински дълг в размер на 31 849 941,00 (тридесет и
един милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин
четиридесет и един) лева, и във връзка с удължаване срока на Договор
за безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/1.5-03/2011/002,
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройство,
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007
- 2013 г. – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“,
нова Запис на заповед по образец със срок на предявяване за плащане
до 09.09.2016 г., (два месеца след приключване на проекта), гарантиращ
пълния размер на полученото авансово плащане – 31 849 941,00
(тридесет и един милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди
деветстотин четиридесет и един) лева за изпълнение на проект №
ВG161РО001/1.5-03/2011/002 „Интегриран градски транспорт на

Варна“, по схема № ВG161РО001/1.5-03/2011/ „Подкрепа за интегриран
градски транспорт в петте големи града“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, Операция 1.5: „Системи за устойчив
градски транспорт“.
Запис на заповед със срок на предявяване 09.09.2016 г. да се
предаде на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 - 2013 г. след предаване от негова страна на Запис на
заповед със срок на предявяване 29.02.2016 г. в размер на полученото
авансово плащане – 31 849 941,00 (тридесет и един милиона осемстотин
четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и един) лева,
поета като общински дълг с решения № 2257-4(42)/05, 06.08.2015 г. и №
828-4(15)/20.02.2013 г. на Общински съвет – Варна, съгласно
приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 5/

109-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл.

17, ал. 1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 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. № РД16001439ВН/20.01.2016 г., Общински
съвет – Варна изменя свое решение № 1881-3-3(37)/19.12.2014 г., в
точките, касаещи срока на усвояване, в следния смисъл:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
Срок на усвояване – до 30.09.2016 г.
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
Срок на усвояване – до 30.09.2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

110-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с §
4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по
пътищата и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15029145ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна изменя чл.
77 и чл. 78 от Наредбата за определянето и администрирането на

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна
думите „такса“, „таксата“ и „такси“ се заменят съответно с думите „цена“,
„цената“ и „цени“, а наименованието „Приложение 1“ с наименованието
„Приложение 2“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

111-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с §
4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по
пътищата, и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15029145ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна отменя чл.
77 и чл. 78, ал. 1 от Приложение 1 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

112-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.
52, ал. 4 от Закона за общинската собственост и по предложение от кмета
на Община Варна с рег. № РД15029145ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински
съвет – Варна изменя размера на цените определени в т. 13.17 от
Приложение 2 към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна,
като същата точка придобива следния вид:
„13.17. Цени за престой в паркингите на Община Варна“
ЗОНА
„Широк
„Крайни
„Център“
„Квартали“
център“
квартали“
зона
Чайка,
Владиславово,
зона
Категория Престой
Широк
Левски,
Кайсиева
Център център Младост,
Градина,
приложение
приложени Трошево,
Виница,
№ 3, ал. 1 от
е № 3, ал. 2 Възраждане, Галата, Бриз,
НОДТОВ
от
Победа,
Аспарухово

Лек
Автомобил/
Джип

Микробус

Камион/
Автобус

престой
за всеки
първи
час
престой
за всеки
започнат
час след
първия
престой
за 24
часа
престой
за един
месец
престой
за всеки
първи
час
престой
за всеки
започнат
час след
първия
престой
за 24
часа
престой
за един
месец
престой
за всеки
първи
час
престой
за всеки
започнат
час след
първия
престой

НОДТОВ

Изгрев

2 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

12 лв.

8 лв.

6 лв.

5 лв.

80 лв.

70 лв.

50 лв.

40 лв.

2 лв.

2 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

12 лв.

10 лв.

6 лв.

6 лв.

90 лв.

80 лв.

60 лв.

50 лв.

3 лв.

3 лв.

2 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

16 лв.

12 лв.

10 лв.

7 лв.

за 24
часа
престой
за един
110 лв.
90 лв.
80 лв.
месец
престой
за всеки
1 лв.
1 лв.
1 лв.
първи
час
престой
за всеки
започнат
1 лв.
1 лв.
1 лв.
Мотоциклет час след
първия
престой
за 24
4 лв.
3 лв.
2 лв.
часа
престой
за един
25 лв.
25 лв.
20 лв.
месец
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

70 лв.

1 лв.

1 лв.

2 лв.
20 лв.

113-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23, и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с §
4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по
пътищата и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15029145ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна създава две
нови точки към т. 13.17. от Приложение 2 към Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Варна, както следва:
„13.17.1. Цената за отговорно пазене на преместен на паркинга на
дейност „Репатриране на МПС“ автомобил се заплаща в касата на
паркинга и е в размер на 1 лев за 1 час престой.
13.17.2. Цената за кратковременно паркиране в определените зони за
кратковременно паркиране е в следните интервали:
до 30 м. – 0,50 лв.
до 1 ч. – 1 лв.

до 2 ч. – 2,50 лв.
до 3 ч. – 3 лв.“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

114-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7, във връзка с чл. 17,

ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД15030039ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна изменя
Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост, приета с
решение № 121-4(8)/23.02.2000 г., като допълва чл. 15 със следния текст:
№
Зала
Цена за един астрономически
час, (лв.) с ДДС
4.
Зала Стоматология № 2, ет. 2
30
гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

115-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 4

от Закона за лечебните заведения и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16000253ВН-003ВН/19.01.2016 г., във връзка с писмо с рег. №
РД16000253ВН/07.01.2016 г. от доц. д-р Христо Ганчев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД за заведено изпълнително
дело 20157110400016, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат
отпуснати финансови средства в размер до 170 000 лв. за изплащане на
задължения на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД към „Залива 47-СП“ АД за
финансово оздравяване на лечебното заведение.
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 – 2, въздържали се – 4, отсъстват – 9/

116-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна създава съвместна Работна група с
администрацията на Община Варна с цел проверка на финансовите
задължения на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД в състав от 3-ма общински
съветници и посочени от кмета на Община Варна представители на
Община Варна.
Представителите от Общински съвет – Варна, са както следва:
1. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник;
2. д-р Ивайло Христов Митковски – общински съветник;
3. Юлияна Атанасова Боева – общински съветник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

117-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 4

от Закона за лечебните заведения и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16001472ВН/20.01.2016 г., във връзка с писмо с вх. №
РД15029619ВН/03.12.2015 г. от доц. д-р Христо Ганчев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, Общински съвет – Варна
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 19 000
лв. за финансово оздравяване на „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, от които
9 500 лв. за отопление за зимния период на 2016 г. и 9 500 лв. за храна на
болните на лечебното заведение.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016
г., дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 43-02 „Субсидии
за болнична помощ“.
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 – 43, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 5/

118-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение

от кмета на Община Варна с рег. № РД165001471ВН/20.01.2016 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за предоставяне на гориво за
сградите на културните институти за 2016 г., както следва:
– Театрално-музикален продуцентски център – Варна – 60 тона;
– Държавен куклен театър – Варна – 16 тона;
– Национален дворец на културата – конгресен център София ЕАД –
клон Варна – 20 тона.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/

119-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
36 000 (тридесет и шест хиляди) лева на „Медийна група Черно море”
ЕООД, във връзка с пети етап от реализиране на телевизионно предаване
за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска Варна”.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“
от бюджета на Община Варна за 2016 г., след представяне на подробен
разчет за тяхното разходване.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 4, въздържали се – 5, отсъстват – 7/

120-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
42 501 (четиридесет и две хиляди петстотин и един) лева на „Дарик
радио” АД гр. Варна, за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на
„Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“
от бюджета на Община Варна за 2016 г., след представяне на подробен
разчет за тяхното разходване.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 4, въздържали се – 5, отсъстват – 7/

121-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
61 200 (шестдесет и една хиляди и двеста) лева на „24 часа – Варна“ ООД
за информационно сътрудничество, логистична и медийна подкрепа в
популяризиране на работата на органите на местната власт.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 122 „Общинска
администрация“ от бюджета на Община Варна за 2016 г., след представяне
на подробен разчет за тяхното разходване.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 4, въздържали се – 5, отсъстват – 7/

122-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
40 000 (четиридесет хиляди) лева на БНР „Радио Варна“ за медийно
отразяване на културни, спортни и обществени прояви в Община Варна и в
подкрепа на инициативата „Варна – Европейска младежка столица 2017
г.“.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по
младежта“ от бюджета на Община Варна за 2016 г., след представяне на
подробен разчет за тяхното разходване.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 4, въздържали се – 5, отсъстват – 7/

123-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на

разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование,
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови
средства в размер на 4 900 (четири хиляди и деветстотин) лева на ЧДГ
„Мечтатели“ за разработване на съвместен междуинституционален
рамков проект между Община Варна, Регионален инспекторат по
образованието – Варна и ЧДГ „Мечтатели“.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 389 „Други дейности по
образованието“ от бюджета на Община Варна за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 9/

124-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
20 000 (двадесет хиляди) лева на Църковно настоятелство при
православен храм „Света Марина“, находящ се в со „Пчелина“, гр.
Варна за изографисване на храма.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по
културата“, § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ от
бюджета на Община Варна за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/

125-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
20 000 (двадесет хиляди) лева за извършване на спешен ремонт на покрива
храм „Свети цар Борис – Михаил“ кв. Аспарухово.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Основен ремонт на
сгради общински собственост“ от приложение 4 на Капиталовата програма
по § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, от бюджета на
Община Варна за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Социални дейности и жилищна политика” относно:
(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2:
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на деца.
Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

126-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2

от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, и по предложение от Иван
Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД16000887ВН/14.01.2016 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за кандидатстване по Процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9ОЗ001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Приоритетна
ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,
инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които
са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни
и социални услуги от общ интерес“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

127-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет
на Община Варна с рег. № РД15031108ВН-001ВН/14.01.2016 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Карла Николаева
Славова от град Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

128-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет
на Община Варна с рег. № РД15031282ВН-001ВН/14.01.2016 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Максима Максим
Максимова от град Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Благоустройство и комунални дейности” относно:
(1) – определяне интензитета на поддържане на зелените площи на
територията на Община Варна по райони.
Докл.: Божидар Чапаров – Председател на ПК „БКД“

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

129-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал.

1 и ал. 2 от Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на
зелената система на територията на Община Варна /Съгласно чл. 62, ал. 10
на ЗУТ/ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД15030549ВН/14.12.2015 г., Общински съвет – Варна определя
интензитета на поддържане на зелените площи на територията на
Община Варна по райони, съгласно приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Здравеопазване” относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ на Теодора
Евгениева Ангелова за лечение на сина й Християн Ивайлов Гатев.
(2) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на
Ирена Петрова Георгиева.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“

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

130-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства
в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева на Теодора Евгениева
Ангелова за лечение на сина й Християн Ивайлов Гатев.
Средствата да бъдат осигурени от функция „Здравеопазване“,
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 42-14 от бюджета на
Община Варна за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/

131-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства
в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева за лечение на Ирена
Петрова Георгиева.
Средствата да бъдат осигурени от функция „Здравеопазване“,
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 42-14 от бюджета на
Община Варна за 2016 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проект
„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни
пясъци“, Община Варна“ по Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“
(2) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор
по проект „Интерактивни градове: Ефективно
управление на
градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и
съдържание, генерирано от потребителите“ по програма УРБАКТ III,
както и за осигуряване на финансирането му.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

132-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във

връзка с одобрена от Министъра на околната среда и водите процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Втора фаза на проекти за
изграждане на В и К инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по
оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ по Оперативна
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД16000894ВН/14.01.2016 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с проект „Подготовка
и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за
отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци“, Община Варна“
по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Втора фаза на проекти за
изграждане на В и К инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и продължава по
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.
132-7-1. 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 – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

133-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по

предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16001155ВН/18.01.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по
проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете
чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание,
генерирано от потребителите“ по програма УРБАКТ III.
2. Дава съгласие да се осигурят средства от бюджета на Община
Варна за съответната година за изпълнение на проект „Интерактивни
градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти,
социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“, необходими
за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди
същите да бъдат възстановени от Европейската комисия и Министерството
на регионалното развитие и благоустройство. Конкретният размер на
средствата да бъде предвиждан, съгласно одобрения в договора за
безвъзмездна финансова помощ времеви график за изпълнение след
одобрение на проекта.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Култура и духовно развитие” относно:
(1) – именуване на улица в м. „Карантината“, кв. Аспарухово, гр.
Варна.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

134-8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с

искане от „Варна Саут Бей“ ЕООД с рег. № ОС15000907ВН/16.09.2015 г.,
Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 1 до о.т. 5, находяща се в м.
„Карантината“, кв. Аспарухово, гр. Варна с наименованието „Южен
залив“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 90-9(3)/17.12.2015 г. на
Общински съвет – Варна и определяне на състав на местната комисия по
жилищно-спестовните влогове при Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

135-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от

Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ и чл. 16, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с
многогодишни спестовни влогове и чл. 62, ал. 2 от АПК, указания в писмо
с № ОС15000960ВН/09.11.2015 г. от Изпълнителния директор на
Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет на
Република България и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
РД16001093ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна отменя свое
решение № 90-9/3/17.12.2015 г.
135-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ и чл. 16, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове, Общински съвет – Варна определя следния
състав на местната комисия по жилищно-спестовните влогове:
1. Донка Анастасова Недялкова – Председател /главен експерт
служба „Жилищно-спестовни влогове”/;
2. Стефка Георгиева Господинова – член /експерт/;
3. Ева Георгиева Манолова – член /представител на гражданите/;
4. Калин Светославов Калевски – член /общински съветник/.
5. Христо Атанасов Атанасов – член /общински съветник/.

Възлага на Председателя на комисията да уведоми Управителния
съвет на Националния компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ за
определения състав на местната комисия за утвърждаването и
обнародването му в „Държавен вестник”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представители на Община
Варна за участие в Общото събрание на акционерите на:
- „Спортен комплекс Варна” АД;
- „Фаст Пей Варна” АД;
- „Спортен комплекс „Спартак“ АД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

136-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 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, Общински съвет
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Димитър
Анастасов Карбов за свой представител в Общото събрание на
акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, ЕИК 103941472, със
седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Цар Симеон І“
№ 31, ет. 3.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/

137-10. 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.№ ОС16000029ВН/11.01.2016 г. от Марин Митев –
Изпълнителен директор на „Спортен комплекс Варна“АД, Общински съвет
– Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна –

общинският съветник Димитър Анастасов Карбов, да участва в
извънредно Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс
Варна” АД, което ще се проведе на 24.02.2016 г. от 10:00 часа, а при
липса на кворум – на 10.03.2016 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. “Цар
Симеон І“ № 31, ет. 3, и да гласува по посочените в предварително
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на член на
Съвета на директорите.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите освобождава член на Съвета на директорите, като го
освобождава от отговорност за дейността му.“ – 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: „Избор на член на Съвета на
директорите.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
избира член на Съвета на директорите.“ – Да участва в разискванията за
избор на нов член на Съвет на директорите на „Спортен комплекс Варна”
АД и да гласува за избора на Вълчо Йовев Друмев, като член на Съвета
на директорите, като представител на акционера Община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна на адреса на
управление на дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите променя адреса на управление на дружеството.“ – Да участва
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата
защита интересите на Община Варна.
137-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, представителят на
акционера Община Варна общинският съветник Димитър Анастасов
Карбов, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 7/

138-10. На основание 21, ал. 1, т. 9 и 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, Общински съвет
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Николай
Стоянов Малев за свой представител в Общото събрание на акционерите
на „Фаст Пей Варна“ АД, ЕИК 200507201, със седалище гр.София и адрес

на управление: гр.София 1407, район Лозенец, бул.“Никола Вапцаров“ №
31.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 8/

139-10. 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. № РД16000140ВН/05.01.2016 г. от Полина Венциславова
Пекова -Изпълнителен директор на „Фаст Пей Варна“АД, Общински съвет
– Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна –
общинският съветник Николай Стоянов Малев, да участва в извънредно
Общо събрание на акционерите на „Фаст Пей Варна” АД, което ще се
проведе на 04.02.2016 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум – на
04.03.2016 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Лозенец, бул. “Никола
Вапцаров“ № 31, ап.1А, и да гласува по посочените в предварително
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на членовете
на Съвета на директорите, а именно: „Фаст Пей ХД“АД, Полина
Венциславова Пекова, Огнян Стоименов Стоименов, и избор на нови
членове на Съвета на директорите, а именно: Георги Тодоров Пейков,
Филип Владимиров Атанасов и Боян Мариянов Василев.“ Проект за
решение: „Общото събрание на акционерите освобождава членовете на
Съвета на директорите, а именно: „Фаст Пей ХД“АД, Полина
Венциславова Пекова, Огнян Стоименов Стоименов, и избира нови
членове на Съвета на директорите, а именно: Георги Тодоров Пейков,
Филип Владимиров Атанасов и Боян Мариянов Василев.“– 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: „Промяна в адреса на
управление на дружеството, в това число и адрес за кореспонденция.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в наименованието на
дружеството.“ – 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: „Други.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.

139-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински

съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
акционерите на „Фаст Пей Варна“ АД, представителят на акционера
Община Варна общинският съветник Николай Стоянов Малев, на
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе писмен
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/

140-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 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, Общински съвет
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Мартин
Петров Андонов за свой представител в Общото събрание на акционерите
на „Спортен комплекс „Спартак“ АД, ЕИК 148063980, със седалище гр.
Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 7/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на членове и председатели на постоянни,
временни и специализирани комисии към Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

141-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Обществен ред и сигурност” следните общински съветници:
1. Григор Асенов Григоров
2. Калин Светославов Калевски
3. Кирил Георгиев Георгиев
4. Неджиб Ремзиев Неджибов
5. Пейчо Иванов Бюлбюлев
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

142-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна и избира за председател на постоянна комисия
„Обществен ред и сигурност” – Неджиб Ремзиев Неджибов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 3, въздържали се – 7, отсъстват – 5/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на управителни и контролни
органи в търговските дружества с едноличен собственик на капитала
Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

143-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4, от

Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава като член
на Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с
ЕИК 103156991, Николай Стефанов Бинев.
143-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4
във връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна
избира за член на Съвета на директорите на „Дворец на културата и
спорта“ ЕАД с ЕИК 103156991, Генадий Христов Атанасов.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 9/

144-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от

Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете
на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД с
ЕИК 103552229, както следва:
- Румен Иванов Пишманов;
- Росица Петрова Ковачева;
- Мария Иванова Ангелова – Дойчева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 8/

145-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна
избира за членове на Съвета на директорите на „Ученическо и столово
хранене” ЕАД с ЕИК 103552229, следните лица:
- Петя Данчева Железарска;
- Марияна Василева Данаилова;
- д-р Божанка Георгиева Богданова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 6/

146-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от

Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете
на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД с ЕИК 148089508, както
следва:
- Миглена Стефанова Георгиева;
- Цветомир Красимиров Грънчаров.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 10/

147-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна
избира за членове на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД с ЕИК
148089508, следните лица:
- Александра Велиславова Великова;
- Недко Николаев Радев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 12/

148-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от

Търговския закон, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на
директорите на „Градски транспорт” ЕАД с ЕИК 103003668, Максим
Божидаров Тодоров.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/

149-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна
избира за член на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД с
ЕИК 103003668, Жельо Петров Алексиев.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/

150-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.

5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава управителя на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ –
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065 – д-р Радослав Минков Минков.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 8, въздържали се – 4, отсъстват – 12/

151-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.

5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
избира д-р Емил Георгиев Ковачев за изпълняващ длъжността управител
на лечебно заведение „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ –
Варна” ЕООД, ЕИК 00009006, с всички произтичащи от избора права и
задължения, за срок до назначаване на нов управител след проведен
конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г., но за не повече от 90 дни от
сключване на договора за възлагане на управлението.
151-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63,
ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от
Министъра на здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от
капитала на търговските дружества и след спазване на процедурата по чл.
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет –
Варна, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала,
реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно
заведение - „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения, както следва:

І етап - проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания към кандидатите;
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на
следните изисквания:
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“
по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и
управление, с призната специалност по медицинска информатика и
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
б) кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност;
в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно
икономист;
г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“,
стая 311 в Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при
началник сектор „Канцелария на Общински съвет“ следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно
изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на
посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов
стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период.
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите
документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното

заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното
постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с
документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението,
входящия номер и наименованието на лечебното заведение.
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса,
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала.
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински
съвет“, стая № 311 в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски
полк“ № 43, при началник сектор „Канцелария на Общински съвет“
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на
конкурса.
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ №
43 на следните дати и часове:
8.1. На 11.03.2016 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 15.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата
на Община Варна.
8.3. В срок до 18.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите,
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система.
8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р

Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД да се проведе в стаята на
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул.
„Осми приморски полк“ № 43, на 22.03.2016 г. от 14:00 часа.
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник
сектор „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет
– Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и
останалите кандидати.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет
– Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на
таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата на Община
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
Общински съвет – Варна избира за членове на комисията за организиране
и провеждане на конкурса за възлагане управлението на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД, както следва:
1. правоспособен юрист – Юлияна Атанасова Боева – общински
съветник.
2. магистър по медицина – доц. Антоанета Здравкова Цветкова –
общински съветник.
3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – и.д.
д-р Дочка Михайлова.
4. д-р Янко Петров Станев – общински съветник.
5. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник.
12. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет –

Варна избира за Председател на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р
Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД доц. Антоанета Здравкова
Цветкова – общински съветник.
13. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет –
Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на
конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър
Стаматов“ – Варна” ЕООД Юлияна Атанасова Боева – общински
съветник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 14/

152-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава
управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161 – д-р Лазар Атанасов
Пашков.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 14/

153-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.

5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
избира д-р Христо Вълев Кьосев за изпълняващ длъжността управител на
лечебно заведение „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, с всички произтичащи от
избора права и задължения, за срок до назначаване на нов управител след
проведен конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г., но за не повече от
90 дни от сключване на договора за възлагане на управлението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

154-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3

от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министъра на
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна, като
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно
заведение - „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина 1 – Варна” ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения, както следва:
І етап - проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания към кандидатите;
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на
следните изисквания:
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“
по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и
управление, с призната специалност по медицинска информатика и
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
б) кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност;
в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно
икономист;
г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“,
стая 311 в Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при
началник сектор „Канцелария на Общински съвет“ следните документи:

- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно
изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на
посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов
стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период.
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите
документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното
постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с
документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението,
входящия номер и наименованието на лечебното заведение.
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса,
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала.
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински
съвет“, стая № 311 в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски
полк“ № 43, при началник сектор „Канцелария на Общински съвет“
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на
конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ №
43 на следните дати и часове:
8.1. На 10.03.2016 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 14.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата
на Община Варна.
8.3. В срок до 17.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите,
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система.
8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД да се
проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на
Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, на 21.03.2016 г. от
14:00 часа.
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник
сектор „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и
останалите кандидати.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет
- Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на
таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата на Община
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
Общински съвет - Варна избира за членове на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, както
следва:
1. правоспособен юрист – Юлияна Атанасова Боева – общински
съветник.
2. магистър по медицина – доц. Антоанета Здравкова Цветкова –
общински съветник.
3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – и.д.
д-р Дочка Михайлова.
4. д-р Янко Петров Станев – общински съветник.
5. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник.
12. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет Варна избира за Председател на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД доц.
Антоанета Здравкова Цветкова – общински съветник.
13. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на
конкурса за възлагане управлението на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД
Юлияна
Атанасова Боева – общински съветник.
/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
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка тринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Избор на общински съветници и представители в:
- работната група за наблюдение изпълнението на Общинския план
за развитие;
- Областния съвет за развитие;
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

155-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 22

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., за свои
представители и членове в Работната група за наблюдение
изпълнението на Общинския план за развитие:
1. Борислав Пламенов Нанков;
2. Милена Димитрова Георгиева;
3. Калина Вълчева Пеева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват –12/

156-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински

съвет – Варна определя за свой представител и член в Областния съвет за
развитие на област Варна за мандат 2015 – 2019 г., Славчо Славов
Славов с правата да извършва всички правни и фактически действия във
връзка със защита интересите на Община Варна.
/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
№5

от заседание, проведено на 27.01.2016 г.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма произнасяне
по точка четиринадесета от дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

