ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 16.04.2020 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет” относно:
(1) – утвърждаване на икономическа рамка за 2020 г., приложение
към договор за обществен превоз на пътници с рег. №
РД13024368ВН/23.10.2013 г.
(2) – вземане на решения за приемане на пакет от икономически
мерки за територията на Община Варна във връзка с обявеното
извънредното положение.
(3) – вземане на решение за отсрочване на задълженията на „Двореца
на културата и спорта“ ЕАД.
(4) – вземане на решение за отсрочване на задълженията на „Златни
пясъци“ АД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

199-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
Кмета на община Варна с рег. № РД20006816ВН/10.04.2020 г., Общински
съвет – Варна утвърждава „Икономическа рамка за 2020 г.“, съгласно
Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър пробег в
размер на 0,3462 лв./км без ДДС или общо 3 670 000 лв. (три милиона
шестстотин и седемдесет хиляди лева) без ДДС за 2020 г.
Средствата за възнаграждението по икономическата рамка за 2020 г.,
в размер на 4 404 000 лв. (четири милиона четиристотин и четири хиляди
лева) с ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности по
транспорта и пътищата“, §10-20 по бюджета на Община Варна за 2020 г.,

Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за
регулиране на уличното движение“.
След изтичане срока на извънредното положение в Република
България, въведено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за
периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., удължено до 13.05.2020 г. с
последващо негово решение от 03.04.2020 г., „Икономическа рамка за 2020
г.“ ще бъде актуализирана.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

200-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от
Закона за местните данъци и такси и чл. 34 и сл. от Наредба на Общински
съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Варна и по предложение от
Кмета на община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински
съвет – Варна освобождава от заплащане на местни такси за ползване на
детски ясли и детски градини задължените лица за срока на въведеното
извънредно положение.

201-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от
Закона за местните данъци и такси и чл. 78 от Наредба на Общински съвет
– Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Варна и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет –
Варна освобождава от заплащане на цена за кратковременно паркиране в
рамките на територията на „Синя зона” за срока на въведеното извънредно
положение. Заплатената цена за режим на локално платено паркиране в
„Синя зона” за живущите по постоянен адрес и юридическите лица, през
времето, което не е работила, да бъде прихваната за следващите месеци
съответно.

202-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6 б от Закона
за мерките и действията по време на извънредното положение, за срока на
въведеното извънредно положение, и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет –
Варна освобождава от заплащане на такси, наеми и цени на услуги
обектите, които попадат в обхвата на заповедта на Министъра на
здравеопазването и са преустановили дейност, а именно:
1.Освобождават се от заплащане на такса пазари, тържища,
тротоари, площади, улични платна, панаири, в това число и вендинг
автомати, поставени на открито, и др. и цена на услугата сметоизвозване;
2. Освобождават се от заплащане на наемни цени за право на
разполагане на обектите по чл.56 и §17 от ЗУТ и цена на услугата
сметоизвозване и обекти общинска собственост.

203-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет –
Варна освобождава от заплащане на наемни цени лицата по договорите за
наем на общински жилищни имоти от фонд „За настаняване под наем на
граждани с установени жилищни нужди“ и от фонд „Резервен“ за срока на
въведеното извънредно положение.

204-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет –
Варна удължава срока за заплащане на дължимите месечни такси, наеми,
цени на услуги и концесии за всички останали обекти, които са извън
обхвата на заповедта на Министъра на здравеопазването, за срока на
въведеното извънредно положение, а именно:
1. Удължава се срока за заплащане на такса пазари, тържища,
тротоари, площади, улични платна, панаири и др. и цена на услугата

сметоизвозване до 10 число на месеца следващ края на извънредното
положение;
2. Удължава се срока за заплащане на наемни цени за право на
разполагане на обектите по чл. 56 и §17 от Закона за устройство на
територията и цена на услугата сметоизвозване до 10 число на месеца
следващ края на извънредното положение;
3. Удължава се срока за заплащане на дължимата наемна цена за
извършвана рекламна дейност до 10 число на месеца следващ края на
извънредното положение;
4. Удължава се срока за заплащане на дължимите паричните
постъпления от концесионни възнаграждения за дадените от община Варна
обекти на концесия до 30.06.2020 г.;
5. Удължава се срока за заплащане на дължимите наемни цени по
договорите за наем на общински жилищни имоти от фонд „За настаняване
под наем на граждани с установени жилищни нужди“ и от фонд
„Резервен“, до 10-то число на месеца следващ края на извънредното
положение.

205-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с препоръките на
националния оперативен щаб за социална дистанция и с цел избягване
струпването на хора пред пунктовете за продажба на абонаментни карти и
по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна удължава
издадените до настоящия момент абонаментни карти на преференциални
цени на категориите лица по чл. 12 от Наредбата за реда и условията за
пътуване в обществения транспорт на Община Варна, а именно
пенсионери, учащи се и лица с трайни увреждания, до отмяна на
въведеното извънредно положение, както и до един месец след това.

206-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 20 от Наредба
на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, чл. 28,

ал. 2 от Закона за местни данъци и такси и §26 от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет –
Варна удължава срока, в който задължените лица могат да ползват
отстъпка от 5 на 100 от дължимата такса за битови отпадъци до 30.06.2020
г. включително.

207-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и по
предложение
от
Кмета
на
община
Варна
с
рег.
№
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
увеличаване капацитета на обществена трапезария към Сдружение
„Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие” от 550
места на 650 места (с общо 100 места), като от същите до 50 места се
обслужват чрез доставяне на храната до адрес на потребителя.

208-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и по
предложение
от
Кмета
на
община
Варна
с
рег.
№
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
увеличаване капацитета на Обществена трапезария към Домашен социален
патронаж от 515 на 555 места /с общо 40 места/.

209-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение
от
Кмета
на
община
Варна
с
рег.
№
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
подготвяне на 500 пакета със стоки от първа необходимост от Домашен
социален патронаж, за лица в неравностойно положение с доходи до
линията на бедност на член от семейството.

210-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4 от
Закона за здравето и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява
предприетите незабавни ефективни действия по превенция и защита от
разпространението на вируса на населението на общината, чрез
второстепенните разпоредители с бюджет, общинските търговски
предприятия и други общински институции, включително чрез
предоставяне на лични предпазни средства, консумативи и
дезинфекционни материали на служителите им, които са пряко
ангажирани с извършването на дейността, както и на застрашените от
заразяване групи граждани чрез медицинските пунктове, доброволческите
отряди и етажните собствености.

211-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4 от
Закона за здравето и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява
предприетите незабавни ефективни действия по:
1. Предоставяне на маски, ръкавици, облекла и защитни
очила/шлемове, дезинфектанти за ръце, дезинфекционни материали за
почистване:
- на кметовете по райони за организиране на незабавни действия по
дезинфекция на общите части на етажната собственост на жилищните
сгради чрез домоуправителите;
- на гражданите посещаващи големи хранителни магазини, градския
транспорт и възрастните хора, включително и чрез изпращане по пощата в
пликове на еднократни маски по адреси;
- дезинфекционни мероприятия на подлези, детски площадки, спирки
на градския транспорт и други обществени места, осъществявани от ОП
„Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ и сметопочистващи дружества;
- на социалните услуги, Общинските предприятия, обществени
институции (лечебни заведения, търговски дружества с общинско участие,
висши учебни заведения и др.), служителите на Община Варна и
второстепенните разпоредители с бюджет и всички осъществяващи
дейности за опазване живота и здравето на гражданите, свързани с
изпълнение на противоепидемичните мерки.
2. Поставяне на полеви мивки на територията на Община Варна, в
т.ч. на ЖП Гара и Автогара Варна и осигуряване на подвижни тоалетни и

полеви мивки на КПП-тата, които осъществяват контрола на входноизходните пътища на града.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

212-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от
ЗМДТ, във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на
извънредно положение от 13 март 2020 г., и по искане с рег. №
ОС20000231ВН/10.04.2020 г. на Минко Христов – Изпълнителен Директор
на „Двореца на културата и спорта“ ЕАД, с цел участие в процедура за
изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020г., Общински съвет –
Варна отсрочва до 2023 г. задълженията на „Двореца на културата и
спорта“ ЕАД, ЕИК 103156991, за периода до 31.12.2019 г. в размер общо
на 630 021,96 лв., както следва:
- По АУЗД № 339/16.12.2013 г. – главница в размер на 329 500,90 лв.
и лихва в размер на 235 695,41 лв.
- Задължения за периода 2015-2019 г. - ТБО за 2019 г. в размер на
24 526,29 лв. и лихви за периода 2015-2019 г. в размер на 40 299,36 лв.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

213-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от
ЗМДТ, във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на
извънредно положение от 13 март 2020 г., както и въведените в туризма
ограничителни мерки със заповед № Т-РД-16-76/17.03.2020 год. на
Министъра на туризма за преустановяване на организираните
туристически пътувания и предлагането на свързаните с тях туристически
услуги, по искане с рег. № РД20006979ВН/14.04.2020 г. от Ивайло
Чеварганов – Изпълнителен Директор на „Златни пясъци“ АД, с цел
участие в процедура за изплащане на компенсации по ПМС №

55/30.03.2020г., Общински съвет – Варна отсрочва задълженията на
„Златни пясъци“ АД, ЕИК 813095472, както следва:
- до 31.05.2020 г. задължението за такса битови отпадъци за 2018 г.
с главница в размер на 80 246,99 лв. и лихва 11 900,11 лв.
- до 30.11.2020 год., задълженията за:
* данък върху недвижимите имоти за 2019 г. с главница в размер на
81 447,88 лв. и лихва 3 826,47 лв.
* такса за битови отпадъци за 2019 г. с главница в размер на
169 420,98 лв. и лихва 10 730,02 лв.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

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 16.04.2020 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Здравеопазване” относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания
по асистирана репродукция.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

214-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с
рег. № ЗК20000632ВН/03.04.2020 г., решение на Общински съвет – Варна
№ 156-4(4)/11.02.2020 г., и на база здравен статус, Общински съвет – Варна
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение
към настоящото решение.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

215-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и на база здравен
статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община
Варна с рег. № ЗК20000632ВН/03.04.2020 г., Общински съвет – Варна не
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение
към настоящото решение.

216-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК20000631ВН/03.04.2020 г., решение на
Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г., и на база здравен статус,
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и
изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към
настоящото решение.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

217-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК20000631ВН/03.04.2020 г., Общински съвет –
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 16.04.2020 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Социални дейности и жилищна политика” относно:
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови
потребности.
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови
потребности.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

218-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г.,
на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20006700ВН/08.04.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата,
посочени в приложение към настоящото решение.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

219-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на база
социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20006700ВН/08.04.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата,
посочени в приложение към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№5

от заседание, проведено на 16.04.2020 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Освобождаване на член на Съвета на директорите
на „Индустриално-технологичен парк Варна“ ЕАД и „Двореца на
културата и спорта“ ЕАД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

220-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, 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, във връзка със заявление с рег. № ОС19000716ВН/20.11.2019 г.
от Йордан Александров Павлов, Общински съвет – Варна освобождава
Йордан Александров Павлов като член на Съвета на директорите на
„Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД, ЕИК 204917952.
220-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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, във връзка със заявления с рег. № РД19021189ВН/11.11.2019 г.
до председателя на Общински съвет – Варна и рег. №
РД19021189ВН/11.11.2019 г. до Кмета на Община Варна от Генадий
Христов Атанасов, Общински съвет – Варна освобождава Генадий
Христов Атанасов като член на Съвета на директорите на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД с ЕИК 103156991.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

