ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и
бюджет” относно:
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на община Варна за 2019 г.
(2) – приемане на актуализирана Икономическа рамка за 2020 г.
(3) – даване на съгласие за банков кредит за нуждите на „Градски
транспорт“ ЕАД.
(4) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства за проект
„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – Народно
читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, гр. Варна“ по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
(5) – осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за
обезопасяване на пешеходни пътеки на територията на град Варна.
(6) – осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за
предпроектни проучвания за изграждане на кръстовища на две нива.
(7) – одобряване на допълнителни средства за финансиране чрез банков
заем за обект „Основен ремонт на пътни връзки фактически свързани с бул.
„Васил Левски“ от бюджета на Община Варна за 2020 г.
(8) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
изграждане на техническа инфраструктура на со „Добрева чешма“.
(9) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
допълнително финансиране на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ
„Хемус“ – качване от бул. „Атанас Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105, по
плана на ПЗ „Метро“, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
(10) – вземане на решение за финансиране на предпроектни проучвания за
обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ направление на трасето от индустриална зона Варна до кк „Златни
пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар Освободител“
в гр. Варна“ и „Изготвяне на техническо на техническо задание за „Избор на
изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект – фаза технически проект за
изграждане на бул. „Цар Освободител“ и изграждане на скоростен екологичен
транспорт /леко метро/ - направление на трасето от индустриална зона Варна до

кк „Златни пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар
Освободител“ в гр. Варна след избор на вариант на трасе/маршрут“.
(11) – вземане на решение за увеличаване на капитала на търговските
дружества „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и „Ученическо и столово
хранене“ ЕАД.
(12) – опрощавания на държавни вземания.
(13) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на „ДКЦ V
– „Света Екатерина“ ЕООД за предпроектни дейности и проектиране на
асансьорна уредба.
Докл.: Янко Станев – Зам.-председател на ОбС

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

349-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема уточнен годишен план и отчет на
приходите и разходите по бюджета на община Варна към 31.12.2019 г. /Пр.
№ 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:
Уточнен план
31.12.2019 г.
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО /Пр.1/, в т.ч.:

1.

Приходи за Делегирани държавни дейности:
Неданъчни приходи, в т.ч.:
- Приходи и доходи от собственост
- Глоби, санкции и наказателни лихви
- Други приходи
- Внесен ДДС /-/
- Помощи и дарения от страната
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:
- обща субсидия (по §31-11)
- получени целеви трансфери (по §31-18)
- целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §31-28)

401 985 832

Отчет
31.12.2019 г.
/в лв./
368 929 393

164 646 574

155 559 046

864 894
656 085
11
97 771
-19 453
130 480

864 894
656 085
11
97 771
-19 453
130 480

151 354 395

151 354 395

145 250 404

145 250 404

83 017

83 017

6 041 517

6 041 517

- възстановени трансфери (субсидии) (по §31-20)
Трансфери от и за бюджети и сметки за
средствата от ЕС
Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.:

/-20 543/

/-20 543/

3 865 831

3 865 831

8 561 454

/-526 074/

8 561 454
0

8 561 454
/-9 087 528/

- остатък в лв. по сметки от предходния период (+)
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)
2.

Приходи за Местни дейности:

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.:
- Имуществени и други данъци
- Неданъчни приходи, в т.ч.:
Постъпления от продажба на нефинансови активи по
§40
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:

237 339 258

152 198 576

152 198 576

88 427 246
63 771 330
2 398 248

88 427 246
63 771 330
2 398 248

28 366 100

28 366 100

198 300

198 300

2 392 300

2 392 300

25 775 500

25 775 500

- обща изравнителна субсидия за местни дейности от
ЦБ за общини (по §31-12)
- целева субсидия от Централния бюджет за
капиталови разходи (по §31-13)
- получени целеви трансфери (по § 31-18)
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата
от ЕС, в т.ч.:

213 370 347

/- 16 633 878/

/-16 633 878/

- Трансфери м/у бюджети (нето)

/ -2 934 751/

/ -2 934 751/

- Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС
(нето)

/-13 699 127/

/-13 699 127/

Временни безлихвени заеми, в т.ч.:

/-4 038 215/

/-4 038 215/

- Предоставени заеми (-)

/-16 908 891/

/-16 908 891/

- Възстановени заеми (+)

12 870 676

Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:

77 446 675

12 870 676

53 477 764

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

/–45 136/

/–45 136/

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

109 107

109 107

Заеми от чужбина (нето)

5 848 520

5 848 520

Заеми от банки и други лица в страната (нето)

17 452 664

17 452 664

Погашения на държавни/общински/ценни книжа(-)

/-4 533 887/

/-4 533 887/

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове
нето (+/-) :
Приватизация на дялове, акции и участия (+)
Друго финансиране - нето (+/-)

673 154

673 154

770 700

770 700

63 612

Депозити и средства по сметки нето (+/-), в т.ч.:

57 107 941

- остатък в лв. по сметки от предх.период(+)

33 139 030

56 537 599

- остатък в лв.равност.по валутни сметки от предходен период (+)
- остатък в касата в лв. от предходния период (+)
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)

63 612
56 537 599

528 948

41 357
0

528 948

41 357

/-23 349 883/

- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 /-594 888/
- наличност в касата в лева в края на периода (-)

0

/-24 140/

- преоценка на валутни наличности(нереализирани курсови разлики) по сметки и
средства в страната (+/-)
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Уточнен план
31.12.2019 г.
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО /Пр.2, Пр.3/, в т.ч. по
функции:

37

Отчет
31.12.2019 г.

401 985 832

/в лв./
368 929 393

23 210 615

22 594 395

4 345 631

2 472 290

145 993 787

138 552 601

Здравеопазване

21 876 331

19 833 698

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

20 717 219

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование

Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи некласифицирани в други функции
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2019 г.:

19 257 985

129 857 967

113 500 896

26 052 563

24 454 507

27 813 717

26 145 019

2 118 002

2 118 002

401 985 832

368 929 393

349-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема уточнен годишен план и отчет на разходите по
Разчета за финансиране на капиталови разходи по функции и източници

на финансиране на община Варна към 31.12.2019 г.: уточнен годишен план –
97 343 379 лв., отчет – 89 583 329 лв. (Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр.
№ 6, Пр. № 6а, Пр. № 12) и уточнен годишен план и отчет на Разчетите за
капиталовите разходи за съфинансиране на оперативни програми и
проекти: (Пр. № 4, Пр. № 12, Пр. № 17).

349-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление, местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема преходен остатък към 31.12.2019 г. в размер
на 33 056 439 лв., в т.ч. от държавни дейности – 9 087 528 лв., от
дофинансиране на държавни дейности – 2 092 519 лв. и от местни дейности –
21 876 392 лв. /Пр. № 11/.

349-1-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление, местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема уточнен годишен план и отчет към 31.12.2019
г. за следните целеви разходи, както следва:
1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решения на Общински съвет“ за:
1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 154 750 лв., отчет –
153 900 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 850 лв.
1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 215 631 лв., отчет –
136 971 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 78 660 лв.
Общо по 1.1. и 1.2. за лечение на граждани и инвитро процедури - по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”:
уточнен годишен план – 370 381 лв., отчет – 290 871 лв. /Пр. № 2/ и преходен
остатък в размер на 79 510 лв.
1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по бюджета
на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен

годишен план – 104 150 лв. и отчет – 102 950 лв. и преходен остатък в размер на
1 200 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална програма“/.
1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна
дейност 589„Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен годишен
план – 9 600 лв. и отчет – 9 600 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална програма“/.
Общо по 1.3. и 1.4. за комунално битови разходи на социално слаби
граждани и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна
дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен годишен
план – 113 750 лв. и отчет – 112 550 лв. и преходен остатък в размер на 1 200 лв.
/Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална програма“/
1.5. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на местна
дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 9 442 лв. и
отчет – 9 442 лв. /Пр. № 2/.
1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на местна
дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен годишен
план – 7 983 194 лв., отчет - 7 773 194 лв. и преходен остатък в размер на 210
000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/.
2. Разходи по план сметка „Чистота” за 2019 г.: уточнен годишен план
към 31.12.2019 г. – 38 500 792 лв., отчет – 29 471 692 лв. и преходен остатък
към 31.12.2019 г. в размер на 9 029 100 лв. /Пр. № 7/.
3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от приходи
по § 40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ /Пр.
№ 10/.
4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания и
наеми на морски плажове - уточнен годишен план на приходите за 2019 г. в
размер на 3 149 134 лв., отчет на приходите за 2019 г. – 3 149 134 лв. Уточнен
годишен план на разходите за 2019 г. в размер на 3 149 134 лв., отчет на
разходите за 2019 г. – 2 919 207 лв. и преходен остатък към 31.12.2019 г. в
размер на 229 927 лв./Пр. № 16/.
5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2019 г.: уточнен годишен план в
размер на 2 392 300 лв., отчет – 2 052 141 лв. и преходен остатък в размер на
340 159 лв. /Пр. № 4 „Отчет на разходите, извършени с целева капиталова
субсидия за 2019 г.“/
6. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за 2019 г.
- уточнен годишен план на приходите – 4 370 889 лв., отчет на приходите за
2019 г. – 4 370 889 лв.; уточнен годишен план на разходите – 4 370 889 лв. и
отчет на разходите – 4 367 110 лв. /Пр. № 8/.
7. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с приходи
от приватизационни сделки за 2019 г.: уточнен годишен план на приходите –
1 945 411 лв. и отчет на приходите – 1 945 411 лв.; уточнен годишен план на

разходите – 1 945 411 лв., отчет на разходите – 1 241 862 лв.; преходен остатък
към 31.12.2019 г. в размер на 703 549 лв. /Пр. № 13/.

349-1-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема уточнен годишен план и отчет на разходи за
2019 г. по определени дейности и приложения:
- разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ /Пр. № 5/;
- разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр.
№ 5а/;
- разходи за дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ /Пр. № 5б/;
- разходи за дейност 622 „Озеленяване“, дейност 623 „Чистота“ и дейност
629 „Други дейности по опазване на околната среда“ и дейност 759 „Други
дейности по културата“ /Пр. № 5в/;
- разходи за дейност 898 „Други дейности по икономика“ / Пр.№ 6/;
- разходи за общинските предприятия /Пр.№ 6а/;
- разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр.№ 18/.

349-1-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема уточнен годишен план и отчет към 31.12.2019
г. на общинските програми /Пр. № 8/, както следва:
1. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред деца и
млади хора 2019 г.“: уточнен годишен план – 309 927 лв. и отчет – 309 927 лв.
по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“,
в т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 119 370 лв. и отчет – 119 370 лв.
2. Общинска програма „Младежки дейности 2019 г.”: уточнен годишен
план – 781 293 лв. и отчет – 781 293 лв. по бюджета на местна дейност 369

„Други дейности за младежта“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 20 690 лв. и
отчет – 20 690 лв.; по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 465 788 лв. и отчет – 465 788
лв.; по § 42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“:
уточнен годишен план – 3 384 лв. и отчет – 3 384 лв.
3. Общинска „Програма на Община Варна за квалификация и
насърчаване на педагогическите специалисти през 2019 г.“: уточнен годишен
план – 72 074 лв. и отчет – 72 074 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други
дейности по образованието“, в т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план –
5 000 лв. и отчет – 5 000 лв.
4. Общинска програма „Програма на Община Варна за приобщаващо
образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в
неравностойно социално положение през 2019 г.“: уточнен годишен план –
60 005 лв. и отчет – 60 005 лв. - по бюджета на местна дейност 389 „Други
дейности по образованието“, в т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план –
20 000 лв. и отчет – 20 000 лв.
5. „Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите
заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2019 г. в Община Варна“:
уточнен годишен план – 171 242 лв. и отчет – 171 242 лв. - по бюджета на
местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по § 45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“:
уточнен годишен план – 66 500 лв. и отчет – 66 500 лв. и по § 42 „Текущи
трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план –
18 683 лв. и отчет – 18 683 лв.
6. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и рехабилитация на
детско-юношеското наднормено тегло: уточнен годишен план – 19 936 лв. и
отчет – 19 936 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 19 936 лв. и отчет - 19 936
лв.
7. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен план
– 19 943 лв. и отчет – 19 943 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 19 943 лв. и
отчет - 19 943 лв.
8. Общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“
– уточнен годишен план – 6 200 лв. и отчет – 6 200 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и

други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план
– 6 200 лв. и отчет - 6 200 лв.
9. Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с
увреждания и проблеми в развитието“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и
отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет - 25 000
лв.
10. Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“:
уточнен годишен план – 15 050 лв. и отчет – 15 050 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен
годишен план – 15 050 лв. и отчет - 15 050 лв.
11. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен годишен план
– 17 000 лв. и отчет – 17 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 17 000 лв. и
отчет - 17 000 лв.
12. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от
психоактивни вещества“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет – 75 000
лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в
т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет – 75 000 лв.
13. Общинска програма „Профилактика на женското здраве трансвагинално ултразвуково изследване“: уточнен годишен план – 30 000 лв. и
отчет – 30 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 30 000 лв. и отчет 30 000
лв.
14. Общинска програма „Скрининг на заболявания на белия дроб“:
уточнен годишен план – 44 880 лв. и отчет – 44 880 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план
– 44 880 лв. и отчет 44 880 лв.
15. Общинска програма „Скрининг на заболявания на щитовидната
жлеза“: уточнен годишен план – 32 890 лв. и отчет – 32 890 лв. - по бюджета на
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен
годишен план – 32 890 лв. и отчет 32 890 лв.
16. Общинска програма „Скрининг на преканцерози на маточната
шийка“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по бюджета на
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен
годишен план – 18 000 лв. и отчет 18 000 лв.
17. Общинска програма „Скрининг на заболявания на простатната
жлеза“: уточнен годишен план – 24 600 лв. и отчет – 24 600 лв. - по бюджета на
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен
годишен план – 24 600 лв. и отчет 24 600 лв.
18. Общинска програма „Скрининг на очни заболявания“: уточнен
годишен план – 29 992 лв. и отчет – 29 992 лв. - по бюджета на местна дейност
469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 29
992 лв. и отчет 29 992 лв.
19. Общинска програма „Профилактика на сънната апнея“: уточнен
годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. - по бюджета на местна дейност
469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 20
000 лв. и отчет 20 000 лв.
20. Общинска програма „Зеленият двор на Варна“: уточнен годишен план
– 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 61-02 „Предоставени трансфери“
(-)“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет 25 000 лв.
21. Общинска програма „Профилактика за рака на гърдата“: уточнен
годишен план – 24 970 лв. и отчет – 24 970 лв. - по бюджета на местна дейност
469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
24 970 лв. и отчет 24 970 лв.
22. Общинска програма „Ранно откриване, превенция и профилактика на
усложненията от диабета – диабетно стъпало“: уточнен годишен план – 12 077
лв. и отчет – 12 077 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 12 077 лв. и отчет 12 077
лв.
23. Общинска програма „Социална програма на Община Варна 2019 г.“:
уточнен годишен план на местната дейност – 3 389 317 лв., отчет на местната
дейност – 3 388 117 лв. и преходен остатък 1 200 лв. - по бюджета на местна
дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване” и местна
дейност 561 „Социален асистент“ – 960 000 лв. в т.ч. по § 45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен план –
52 000 лв. и отчет – 52 000 лв. и по § 42 „Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 113 750 лв. и отчет – 112 550
лв.
24. Общинска програма „Спорт”: уточнен годишен план – 2 045 473 лв. и
отчет – 2 045 473 лв. - по бюджета на местна дейност 714 „Спортни бази за

спорт за всички“, в т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 1 420 343 лв. и
отчет – 1 420 343 лв. и по § 42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинства“: уточнен годишен план – 14 728 лв. и отчет – 14 728 лв.
25. Общинска програма за „Международни и местни културни прояви“:
уточнен годишен план – 4 190 706 лв. и отчет - 4 015 831 лв. - по бюджета на
местна дейност - 759 „Други дейности по културата“, дофинансиране на
държавна дейност 739 „Музеи и галерии с регионален характер“ и на местна
дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“, в
т.ч.:
- по § 42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“ по
бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен
годишен план – 206 573 лв. и отчет – 206 573 лв.
- по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по
културата“: уточнен годишен план – 411 786 лв. и отчет 411 786 лв.;
- по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“ по бюджета на:
* на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен
годишен план – 585 400 лв. и отчет – 585 400 лв.
* на местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по
религиозното дело“: уточнен годишен план – 740 301 лв. и отчет – 665 426 лв.;
26. Общинска програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен
ансамбъл „Варна - НЧ „Христо Ботев - 1928““ за 2019 г. по бюджета на
дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ по § 45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен
годишен план – 95 000 лв. и отчет – 95 000 лв.
27. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план –
18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по бюджета на местна дейност 862
„Туристически бази“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет – 18 000
лв.
28. Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия към
Общински съвет – Варна за 2019 г.: уточнен годишен план – 35 730 лв. и отчет
– 35 730 лв. - по бюджета на местна дейност 123 „Общински съвети“.

349-1-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и чл. 9 от

Закона за общинския дълг и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона за
общинския дълг към 31.12.2019 г. /Пр. № 15/.

349-1-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема отчет за сметките за средства от
Европейския съюз към 31.12.2019 г. /Пр. № 12, Пр. № 17/.

349-1-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема отчет за 2019 г. на трансферите за местни
дейности, предоставени от Централния бюджет като § 31-12 „Обща
изравнителна субсидия“, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. /Пр. № 19/.

349-1-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема отчета на приходите и разходите на местната
комисия за жилищно-спестовни влогове за 2019 г. /Пр. № 20/.

349-1-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна приема Одитен доклад на Сметната палата за
заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на Община Варна /Пр. № 21/

350-1. 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 инж. Злати
Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №
ОС20000564ВН/21.09.2020 г., Общински съвет – Варна утвърждава
„Актуализирана икономическа рамка за 2020 г., съгласно приложение и
одобрява възнаграждение на километър пробег в размер на 0,6405 лв./км без
ДДС или общо 6 789 000 лв. (шест милиона седемстотин и осемдесет и девет
хиляди лева) без ДДС за 2020 г.
Средствата за възнаграждението по актуализираната икономическа рамка
за 2020 г., в размер на 8 147 000 лв. (осем милиона сто четиридесет и седем
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“, като от тях 804 000 (осемстотин и четири хиляди лева) с
ДДС да бъдат осигурени като компенсирана промяна от дейност 849 „Други
дейности по транспорта и пътищата“ – Приложение № 9 от бюджета за 2020 г.
на дейност „Транспорт“ за разходите за транспорт по групи правоимащи.
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.

351-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 10 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 от Търговския закон,
чл. 8, ал. 1, т. 7 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на Община Варна върху капитала на Търговските дружества и по

предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски
транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000565ВН/21.09.2020 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие и упълномощава Изпълнителния директор на „Градски
транспорт” ЕАД да води преговори за вземане на банков кредит от „Българска
банка за развитие“ АД и други търговски банки, при следните условия:
1. Размер на кредита – 10 000 000 лева (десет милиона лева);
2. Валута на дълга – лева;
3. Максимален срок на погасяване – 60 (шестдесет) месеца от датата на
сключване на договор за кредит и гратисен период при възможност.
4. ГПР – до 5.5% (пет цяло и пет процента) за целия срок на договора.
5. Условия за погасяване на кредита – на равни месечни вноски съгласно
погасителен план.
6.Начин на усвояване на кредита – съобразно подписан договор.
7. Обезпечение на кредита:
- чрез учредяване на залог върху бъдещи приходи на Дружеството по
Договора за обществен превоз на пътници между „Градски транспорт” ЕАД и
Община Варна;
- обезпечение чрез ипотека на недвижими имоти собственост на „Градски
транспорт” ЕАД;
- застраховка по кредита, в полза на Банката за целия срок на кредита.
8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Варна решава Община Варна да
предостави заемообразно(авансово) средства на „Градски транспорт“ ЕАД
преди отпускане на кредита за изплащане на задълженията на дружеството към
„Националната агенция по приходите”, които средства да бъдат възстановени
на Община Варна от първото усвояване по кредита.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички действия за
изпълнение на решението.
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.

352-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по и по предложение от
Кмета на Община Варна с рег. № РД20017957ВН/23.09.2020 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие Община Варна като бенефициент по проект
„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – Народно

читалище „Петко Рачев Славейков 1928“ да поеме ангажимент за
осигуряване на финансов ресурс в размер до 147 957,68 лв. от бюджета на
Община Варна за дофинансиране на проекта, което е разликата между общата
стойност на проекта, ресурса от свободния безвъзмездна финансова помощ и
финансов инструмент. Окончателният размер на финансовия ресурс за
дофинансиране да бъде осигурен чрез собствени средства, вземане на кредит
или друга подкрепа от финансова институция, в случай че проектът бъде
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Общински съвет – Варна гарантира, че за проект „Модернизация на
културна инфраструктура в град Варна – Народно читалище „Петко Рачев
Славейков 1928“ ще бъде осигурена неговата устойчивост и съответната
институция – Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, няма да бъде
закривана в период не по-малък от 5 г. от крайното плащане към бенефициента
– Община Варна.
На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението по
т.1, поради защита на важни обществени интереси, а именно – кратките срокове
за представяне на проектното предложение.

353-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните
финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20017970ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна решава остатъка от
средства в размер на 34 768 лв. с ДДС по дейност 831 „Управление, контрол
и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ §52 да бъде
използван за изпълнението на обекти:
1. Изграждане на изкуствена неравност на ул. „30“ (Св. Св. Константин и
Елена) до „Дентапрайм“ в това число осветление в размер на 7 870 лв. с
включен ДДС;
2. Повдигната пешеходна пътека на ул. „Дойран“ № 9 пред основната
сграда на ДГ № 12 „Ян Бибиян“, в това число осветление в размер на 9 444 лв. с
включен ДДС.
3. Изграждане на два броя напречни неравности на ул. „Вяра“ в размер на
6 065 лв. с включен ДДС.
4. Изграждане на два броя напречни неравности с. Звездица, в това число
осветление в размер на 11 389 лв. с включен ДДС.
Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към бюджета на
Община Варна за 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда.

354-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните
финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20017967ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна решава да се осигурят
средства за предпроектни проучвания за:
• Изграждане на пътен възел на бул. „Владислав Варненчик“ с бул.
„Христо Смирненски“ в размер на 25 000 лв. с ДДС;
• Изграждане на кръстовище на две нива на бул. „Владислав Варненчик“
с бул. „Република“ в размер на 25 000 лв. с ДДС.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна, дейност
629, §53.
Промяната да се отрази в Приложение № 23 към бюджета на Община
Варна.
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.

355-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните
финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20017966ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Одобрява допълнителни средства в размер на 299 359 лв. с ДДС за
финансиране чрез банков заем на обект „Основен ремонт на ул. „Д-р Анастасия
Железкова“ от ул. „Разлог“ до бул. „Приморски Полк“ и връзка с бул. „Васил
Левски“, чрез ул. „Разлог“, улици фактически свързани (довеждащи и
отвеждащи пътни връзки) с бул. „Васил Левски“. Необходимите средства да се
осигурят от бюджета на Община Варна за 2020 г., чрез банков заем като
компенсирана промяна от § 51, дейност 606 за сметка на следните обекти:
 Основен ремонт на пътна връзка на бул.“Васил Левски“ към ул.“Мир“ улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул.
„Васил Левски“, в размер на 101 090 лв.
 Основен ремонт на пътни връзки на бул. „Васил Левски“ при ул.
„Царевец“ улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки)
с бул. „Васил Левски“ в размер на 127 284 лв.

 Основен ремонт на пътна връзка на бул. „Васил Левски“ при ул.
„Подвис“ улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки)
с бул. „Васил Левски“ в размер на 70 985 лв.
2. Одобрява допълнителни средства в размер на 251 281 лв. с ДДС по
дейност 606, § 51 за финансиране на обект: Основен ремонт на ул. “Чаталджа“
и ул.”Братя Бъкстон” в участъка от ул. ”Ген. Колев” до бул.“Васил Левски“ по
плана на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически свързани (довеждащи и
отвеждащи пътни връзки) с бул. „Васил Левски“, в т.ч. АН, СН и др.
Необходимите средства да се осигурят от бюджета на Община Варна за
2020 г., като компенсирана промяна от дейност 606, § 52, обект: „Временна
връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район „Младост“, район
„Приморски“, гр. Варна, в т.ч. авторски и строителен надзор, доклад и др.
(обект, фактически свързан) с бул. „Васил Левски“.
3. Приема актуализирано Приложение № 12 „а“ „Актуализиран разчет
на разходи и обекти, финансирани с банков заем на основание Решение №
1034-2 (23)/21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)/19.12.2018 г. на Общински
съвет –Варна“, съгласно приложение към настоящото решение.
Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции източници на финансиране“, Приложение № 4
„а“ - „д. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ (без разходи
на ОП „Паркинги и синя зона“).

356-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните
финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20017968ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат
отпуснати финансови средства в размер на 200 100 лв. с включен ДДС от
бюджета на Община Варна за изграждане на техническа инфраструктура в со
„Добрева чешма“ като компенсирана промяна от дейност 606 „Изграждане и
поддръжка на улична мрежа“, параграф 10-30 „Текущ ремонт“ за изпълнение на
обекти, както следва:
1. По дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“,
§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ – 3 100 лв.
за изпълнение на обекти:
 Разработване на ПУП-ПП за отбивка № 4 – 1 200 лв. с включен ДДС;
 Разработване на ПУП-ПП за отбивка № 5 – 1 900 лв. с включен ДДС;
2. По дейност 606 „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, параграф
51 „Основен ремонт“ – 145 000 лв. за изпълнение на обекти:

 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ул.
„Орфей“, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 80 000 лв. с включен
ДДС;
 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ул. „Зевс“, в
т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 65 000 лв. с включен ДДС;
3. По дейност 606 „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, параграф
52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ – 52 000 лв. за изпълнение на
обекти:
 Разработване на инвестиционен проект за изграждане на път в ПИ
10135.2035.42, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 30 000 лв. с включен
ДДС;
 Разработване на инвестиционен проект за изграждане на път в ПИ
10135.2032.37, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 22 000 лв. с включен
ДДС.
Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към бюджета на
Община Варна за 2020 г.
Промените да се отразят в Приложение 4а „д. 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на улична мрежа“ (без разходи на ОП „Паркинги и синя зона“)“
към бюджета на Община Варна за 2020 г.
С обектите по т. 1 да бъде допълнено Приложение 23 „Програма за
проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности
по бюджета за 2020-2022 г.“.

357-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните
финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20017969ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат
отпуснати финансови средства в размер на 115 451 лв. с включен ДДС за
допълнително финансиране на обект: „Пътна автомобилна рампа на АМ
„Хемус“ - качване от бул. „Ат. Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105, по плана
на ПЗ „Метро“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна“ по § 52, дейност
606. Необходимите средства да се осигурят от бюджета на Община Варна за
2020 г., като компенсирана промяна от § 51, дейност 606 за сметка на обект:
„Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с
остров в Южна промишлена зона, район „Аспарухово“, гр. Варна“.
Приема актуализирано Приложение № 10 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи от целева субсидия“, съгласно приложение към настоящото
решение.

Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции – източници на финансиране“, Приложение
№ 4„а“ – д. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ (без
разходи на ОП „Паркинги и синя зона“).
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 значително или трудно
поправима вреда.

358-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за публичните
финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20017965ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна решава средства в общ
размер на 240 000 лв. с включен ДДС от дейност 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на улична мрежа“ §52 да бъдат използвани за изпълнението на
обект:
Предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен
екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от индустриална
зона Варна до кк „Златни Пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане
на бул.“Цар Освободител“ в гр. Варна“ и „Изготвяне на техническо задание за
“Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект – фаза технически
проект за изграждане на бул.“Цар Освободител“ и изграждане на скоростен
екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от индустриална
зона Варна до кк „Златни Пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане
на бул.“Цар Освободител“ и в гр. Варна“ след избор на вариант на
трасе/маршрут.“
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020 г. от
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, като
компенсирана промяна от обект: „Проектиране на реконструкция на бул.
„Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до пътен възел
Летище, район „Младост“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, в т.ч.
Изготвяне на технически проект за реконструкция на бул. „Цар
Освободител“ в участъка от бул. “Атанас Москов“ до пътен възел летище”
и „Предпроектно проучване на реконструкция на бул. „Цар Освободител“
в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул.“Атанас Москов“”.
Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции източници на финансиране“, Приложение № 4
„а“ - „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“.
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.

359-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал. 7,
във връзка с чл. 166, ал. 1 от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на
Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на
Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“
ЕАД с рег. № РД20011513ВН-003ВН/24.09.2020 г. за състоянието на
дружеството по време на COVID -19, Общински съвет – Варна реши:
I. Увеличава капитала на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, ЕИК
103156991 от 47 131 390 (четиридесет и седем милиона сто тридесет и една
хиляди триста и деветдесет) лева на 47 381 390 (четиридесет и седем милиона
триста осемдесет и една хиляди триста и деветдесет) лева, разпределен в 4 738
139 (четири милиона седемстотин тридесет и осем хиляди сто тридесет и девет)
броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева, чрез внасяне
на парична вноска в размер на 250 000 лева и записване от едноличния
собственик на капитала – Община Варна на нови 25 000 (двадесет и пет хиляди)
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на
Община Варна да внесе паричната вноска в размер на 250 000 лв. за записаните
акции в изпълнение на горното решение от бюджета на Община Варна за 2020
г., §70-01 „Разходи за придобиване на дялове и акции и увеличаване на
капитала и капиталовите резерви (-)“.
ІІ. Изменя чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Устава на Еднолично акционерно
дружество „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, които да придобият следния
вид:
Чл. 7. Капиталът на дружеството в левове е в размер на 47 381 390
(четиридесет и седем милиона триста осемдесет и една хиляди триста и
деветдесет) лева, разпределен в 4 738 139 (четири милиона седемстотин
тридесет и осем хиляди сто тридесет и девет) броя акции, всяка от които с
номинална стойност 10 (десет) лева, като към датата на вписване капиталът е
записан изцяло.
Чл. 8. Община Варна внася целия уставен капитал на дружеството, както
следва:
1. Непарична вноска, представляваща: земя с площ от 35 000 кв.м.,
представляваща УПИ-I, в кв. 43 по плана на 18 м.р.; сграден фонд – сграда –
стара част с площ от 7 000 кв.м. и нова с площ от 6 600 кв.м.; трафопост с площ

от 409 кв.м.; помпена станция, находяща се на офицерски плаж с площ от 125
кв.м.; външен топлопровод; външна дъждовална канализация, осветителна и
електрическа канална мрежа; околно пространство; ДМА – машини,
съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар,
програмни продукти, стоки и материали. Стойност на непаричната вноска – 34
331 437 лв.;
2. Парична вноска в размер на 63 лв., внесена на основание решение
№ 218-4-2 (11)/26.04.2000 г. на Общински съвет – Варна;
3. Парична вноска в размер на 250 000 лв., внесена на основание решение
№ 923-3 (25)/18,21.05.2001 г. на Общински съвет – Варна;
4. Непарична вноска, представляваща: сграда, находяща се вляво от входа
на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто тридесет
и пет . две хиляди петстотин шестдесет и едно . две . две), със застроена площ
100.00 (сто) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година
на построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“, ПИ
10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ
10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост №
6085/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 17.05.2010
г., том ХХII, № 22, вх. регистър № 8443, д. № 4662 и сграда, находяща се
вдясно от входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.3 (десет
хиляди сто тридесет и пет . две хиляди петстотин шестдесет и едно . две . три)
със застроена площ 102.00 (сто и два) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж;
конструкция – монолитна; година на построяване – 1956 г.; с местонахождение
гр. Варна, „Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници
на имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна
общинска собственост № 6086/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията
– гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, № 24, вх. регистър № 8447, д. № 4664.
Стойност на непаричната вноска – 154 820 лв. Акт за назначаване на вещи лица
№ 20180313112415 от 15.03.2018 г.;
5. Непарична вноска, представляваща: стойността на извършените
строително-монтажни работи и реконструкция на зала „Конгресна“,
включително проектиране, авторски и строителен надзор, както и всички
допълнителни разходи във връзка с реконструкцията, извършени до момента на
въвеждане на обекта в експлоатация. Стойност на непаричната вноска – 12 395
068 лв. Акт за назначаване на вещи лица № 20191207140715 от 10.12.2019 г.;
6. Парична вноска в размер на 2,00 лв., внесена на основание Решение №
324-9(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна.
7. Парична вноска в размер на 250 000 лв., внесена на основание Решение
№ 359-1(8)/29.09.2020 г. на Общински съвет – Варна изцяло.
Чл. 10 (1) Капиталът е разпределен в 4 738 139 броя акции, всяка от които
с номинална стойност 10 лева.
ІІІ. Възлага права на Изпълнителния директор на „Дворец на културата и
спорта” ЕАД да предприеме всички необходими действия за вписване на

горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на капитала по
партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на дружеството,
съобразен с приетите промени към датата на приемане на решението, да впише
промените в Имотния регистър към Агенцията по вписванията и в Агенцията
по геодезия, картография и кадастър.
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.

360-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал. 7,
във връзка с чл. 166, ал. 1 от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на
Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на д-р
Божанка Георгиева – изпълнителен директор на „Ученическо и столово
хранене“ ЕАД с рег. № ОС20000416ВН-003ВН/28.09.2020 г. за състоянието на
дружеството по време на COVID -19, Общински съвет – Варна реши:
I.Увеличава капитала на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, ЕИК
103552229 от 292 000 (двеста деветдесет и две хиляди) лева на 1 503 500 (един
милион петстотин и три хиляди и петстотин) лева, разпределен в 15 035
(петнадесет хиляди и тридесет и пет) броя акции, всяка от които с номинална
стойност 100 (сто) лева, чрез внасяне на парична вноска в размер на 1 211 500
лева и записване от едноличния собственик на капитала – Община Варна на
нови 12 115 (дванадесет хиляди сто и петнадесет) поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 100 (сто) лева.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на
Община Варна да внесе паричната вноска в размер на 1 211 500 лв. за
записаните акции в изпълнение на горното решение от бюджета на Община
Варна за 2020 г., §70-01 „Разходи за придобиване на дялове и акции и
увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)“.
ІІ. Изменя чл. 6 и чл. 7 от Устава на Еднолично акционерно дружество
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД, които да придобият следния вид:
Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 503 500 (един милион
петстотин и три хиляди и петстотин) лева, разпределен в 15 035 (петнадесет
хиляди тридесет и пет) броя акции, всяка от които с номинална стойност 100
(сто) лева.

Чл. 7. Капиталът на дружеството е определен по реда на ПМС № 179 от
1991 г., съобразно основния капитал посочен в счетоводния баланс на ОП
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД към 30.04.2000 г. и парична вноска в
размер на 1 211 500 лева, внесена на основание Решение № 360-1(8)/29.09.2020
г. на Общински съвет – Варна изцяло.
ІІІ. Възлага права на Изпълнителния директор на „Ученическо и столово
хранене” ЕАД да предприеме всички необходими действия за вписване на
горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на капитала по
партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на дружеството,
съобразен с приетите промени към датата на приемане на решението.
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.

361-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
ОС20000376ВН/25.06.2020 г. от Администрацията на Президента на Република
България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на Република
България да не се опрости задължението на Симеон Илиев от гр. Варна.

362-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от д-р Галинка
Павлова – управител на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД с рег. № РД20015509ВН/17.08.2020 г., Общински съвет –
Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
15 000 лв. на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД за разходи за предпроектни дейности и проектиране за
изграждане на асансьорна уредба.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на Община
Варна за 2020 г.
Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД да внесе предложение
за увеличаване на капитала на търговското дружество, със стойността на

целевата субсидия и да представи отчет за разходването на отпуснатите
средства.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Георги ГЕОРГИЕВ
Благодаря. Въпросът ми е следния: Г-н Портних, във връзка с
предстоящата водна криза и евентуален режим във Варна трябва да бъдат
предприети всякакви мерки и действия, които да защитят града ни, да направят
така, че той да остане нормално място за живеене. Една от тези мерки е да
бъдат спрени ерозионните процеси, които текат в общината. В тази връзка
искам да попитам дали Общината ще кандидатства по програма за развитие на
селските райони в подмярка осем, която е залесяване? Остават буквално броени
дни до крайния срок, когато трябва да бъдат подадени документите за
кандидатстване. Община Варна е допусната с коефициент за лесистност 30% и
за всички граждани на общината е важно да разберем дали ще бъде спазен този
коефициент и дали ще има край Варна някога стари, красиви гори. В момента
текат процеси на изсичане, масова сеч на гората край Варна, унищожаване на
старите гори и превръщане на всичко около града ни в пустиня. Затова виждаме
какво се случва като дойдат проливните дъждове… свлачища и всичко
останало. Така че, много е важно да бъдат взети мерки сега, защото остават
броени дни и ако получа отговор, както получих днес отговор от преди три
месеца, вече ще бъде късно и за съжаление ще бъде късно да реагираме
специално по тази мярка и специално във връзка с този проект. Важно е да
подчертаем, че община Варна е със среден риск на ерозия, т.е. нещата се
задълбочават и ако не бъдат взети мерки сега, просто това ще остане за сметка
на нас, на следващите поколения. Вината ще остане във всички нас, които не
сме реагирали.
Следващият въпрос, който искам да попитам е: Защо община Варна
изостава драматично спрямо община Кюстенджа, или така наречената община
Констанца в усвояването на еврофондовете. Разликата е огромна. Виждаме в
какво се превръща Констанца, виждаме индустрията, виждаме пристанището,
виждаме пътната инфраструктура около града и за съжаление, виждаме
ситуацията във Варна. Нещата абсолютно не са идентични за съжаление, даже
разликата е потресаваща. Затова, важно е да вземем мерки сега, да реагираме в

момента и по възможност да получим отговори във възможно най-кратък срок
не както последния път…, което е и практика преди всяка следваща сесия да
получаваме отговори на въпросите зададени на предходната, което отнема поне
три, четири месеца. С тази ефективност просто ще... скоро не само с Констанца
ще се сравняваме ами не знам… с някой друг от африканските градове.
Тодор БАЛАБАНОВ
Практиката е създадена с правилника ни за работа. Никой друг не я е
създал, така че… Следващо питане? Г-жа Николова, заповядайте. След това г-н
Ганев.
Стела НИКОЛОВА
Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, имам следните въпроси:
Първият е във връзка с фалиралата верига „Лафка“, т.като самите будки
на веригата, която фалира продължават да стоят по спирките на градския
транспорт и пречат на движението, дали ще бъдат изнесени, кога и от кого,
както и какво се случва с концесиите на спирките, след като преди
информацията беше, че „Лафка“ е стъпила във Варна на база на изкупените
фирми, които притежават концесиите.
Вторият ми въпрос е въпрос на граждани, които така са ми
сигнализирали, т.като в разширената част на синята зона се извършват в
момента ремонтни дейности, не трябваше ли това всичко да бъде готово преди
да се извърши разширението? Гражданите са забелязали, че на един път
начертани места сега се разкопава, отново ще се чертае, тротоари се правят в
този момент, както и липсата на буферни паркинги, които да … така… да имат
възможност гражданите къде да паркират при положение, че синята зона не
дава такава възможност.
И друг въпрос на граждани е защо не могат да се регистрират в синя зона
по настоящ адрес? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Ганев, имате думата. След това г-н Ризов.
Цончо ГАНЕВ
Г-н Портних, в началото на годината входирах при Вас писмо с
конкретни въпроси, свързани с дейността и функционирането на Дирекция
„Местни данъци и такси“. Седем месеца по-късно от тази трибуна,
присъствахте и Ви зададох въпроса защо не ми отговаряте. Изчетох Ви
въпросите, след което преди няколко дни получих отговор, разписан разбира се
не от Вас, а от заместващия Ви заместник-кмет, в който отговор от няколко
страници се казват всичко друго, но не и това, за което основно попитах и
поисках информация в качеството ми на общински съветник, представляващ
голям брой избиратели във Варна. По-точно извършеният вътрешен одит в

Дирекция „Местни данъци и такси“, защо за пореден път се крие и не се дава?
В писмото, което получавам ми се цитира одит, извършен от държавните
органи. Качен, чел съм го, знам го. Тук говорим за вътрешен одит, който към
днешна дата Вие отказвате да дадете на общинските съветници да се запознаят
с него. Призовавам Ви за пореден път да го направите, защото остава мнение,
че криете нещо. Затова много Ви моля, не знам колко пъти трябва да пиша и да
моля от тук да спазите закона и дадете въпросния одит, а не да ми се дават
писма, за които не отговарят на това, за което питам.
Второто ми питане. Преди да задам въпроса ще прочета едно писмо,
което е входирано и то на 23.04.2020 г. към Вас от един от домоуправителите
във „Владислав Варненчик“. Писмото казва следното: спирка „Мургаш“ се
намира във втори микрорайон и обслужва голяма част от пътникопотока на
„Кайсиева градина“. Всекидневно и ежечасно това е критична точка при
ползването й от ученици, работещи и граждани. След рехабилитацията на бул.
„Трети март“ се е създало условие автомобилите да развиват скорост,
превишаваща допустимата. Аз и детето ми сме се разминавали на косъм,
многократно от много тежки инциденти. Бих искал въпросът, който е
проблемен и беше повдигнат на среща с Вас и районния кмет още 2019 г. да
бъде отново обсъден и да се предприемат мерки. Наясно съм, че в тази си част
бул. „Трети март“ е част от Интегрирания градски транспорт и всякакви
съоръжения по пътното платно са недопустими. Затова, моите предложения в
тази връзка са следните – изграждане на оградни съоръжения в тревната част на
булеварда. Второ, поставяне на осветление над пешеходните пътеки от двете
страни на спирка „Мургаш“. Трето, изграждане на светлинна мигаща
сигнализация за приближаване на пешеходна пътека и четвърто, поставяне на
камери за засичане на скоростта. Можем да избегнем много нещастни
ситуации, можем да спасим живот. Нека да опазим живота на нашите деца,
които всеки ден сутрин и вечер, отиват или се прибират от училище. Да
запазим живота на нашите родители, на възрастните хора, които са по-бавно
подвижни. Г-н Портних,…
Тодор БАЛАБАНОВ
Изтече Ви времето. Само да знаете.
Цончо ГАНЕВ
… една минутка и съм Ви благодарен. Г-н Портних, преди броени дни
имаше пътен инцидент и загина човек. Писмото е входирано много, много
отдавна. Не са предприети никакви мерки. Имаме жертви. Към момента има
изпълнена точка едно – изграждане на оградни съоръжения и точка три –
изграждане на светлина. За да се изпълнят точка две и точка четири колко
жертви трябва да даде квартала? Моля да предприемат спешни мерки. Днес
отпуснахме една голяма сума за обезопасяване на четири пешеходни пътеки, не
чух и не разбрах тази да е една от тях. Настоявам да предприемете мерки, т.като

Вие сте персонално отговорен за всичките тези инциденти, след като сте
сигнализирали и сте запознат.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Ризов, имате думата. След това г-н Капитанов.
Рюян РИЗОВ
Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги, на 29.07.2020 г. е
постъпило искане от наемателите на „Пазари“ ЕАД с рег. № ОС20000481ВН,
като искането им е редуциране от наемната цена. Вече два месеца няма никакво
движение по тяхното искане. Въпросът ми е кога ще се обърне внимание на
тяхното искане и ще им се даде отговор?
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Отправеният от Вас въпрос не е от компетенциите на кмета
на общината, а е от компетенциите на Съвета на директорите на търговското
дружество, респективно ако е по-голяма сумата - от компетенциите на
Общински съвет - Варна.
Рюян РИЗОВ
От залата: ………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
... не, аз само отговарям… То е „Питания и отговори на питания“. Тук не
водим дебат. Благодаря. Г-н Капитанов, заповядайте.
Николай КАПИТАНОВ
Уважаеми г-н кмет, първият ми въпрос е по молба на д-р Митковски, той
за съжаление не може да присъства на втората част на сесията.
Получено е запитване от граждани, потребители на синя зона, които
питат на какво основание съществува бариера, която прегражда ул. „Хан
Омуртаг“, под щаба на ВМС? Очевидно те считат, че в рамките на синя зона
това място трябва да бъде свободно за използване. Това е от негово име.
А аз от своя страна искам да обърна внимание на нещо.., в момента
знаете, че в 21-ви век най-ценното нещо е информацията. Предложихме и
продължаваме с отворена оферта да подарим на Общината приложение за бърза
връзка с гражданите, т.е. за бързо уведомяване. В момента е още по-важно за
ситуацията, която е свързана с кризата Ковид-19. Отделно имахме един казус
тук преди по-малко от 2 седмици, при което телефоните ни бяха подпалени от
хора, които считат, че се унищожава културно-историческо наследство. А
накрая се оказа, че не е точно така, но въпросът, е че паниката … тръгна и
сега… стигна се до моменти, които просто можеха да бъдат елегантно
избегнати с едно подобно приложение. Стойността на приложението е 20 000

лв. Ние сме готови да го дарим и да бъдат обучени хора от общината. Тя ще го
управлява. Няма да сме ние. Няма да имаме нищо общо с него. Просто отново
препотвърждавам нашето предложение. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Къчев, имате думата.
Огнян КЪЧЕВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги общински съветници, на
последното заседание на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“ още през
месец февруари входирах сигнал с конкретни предложения относно поставен
временно преместваем обект на ул. „Васил Петлешков“. Това е
перпендикулярната, която е от „Студентска“ към посока „Левски“, под
Техническия университет, в резултат на което се предприеха действия от
районната администрация относно издаването на предписание за премахването
на този обект. Там имаше конкретни предложения, които изискват
премахването на този обект, за да продължи изграждането на паркинги,
паркинг… нали, който да бъде с каменни блокчета, с тревна фуга, за да се
запази екологичното равновесие, да не се нарушава зелената площ, за да се
улесни паркирането на живущите в този район, на ул. „Васил Петлешков“ и в
резултат на това районната администрация от район Приморски на 17.06.2020 г.
издава предписание за премахване доброволно на този поставен обект в
едноседмичен срок. Ако не, следва да се премахне, принудително да се махне
от администрацията по чл.57 от ЗУТ. Въпросът ми към Вас, г-н кмете е
оказваме ли контрол на районната администрация от район „Приморски“
относно премахването на този временно преместваем обект на ул. „Васил
Петлешков“, срещу блок № 8, което премахване все още възпрепятства
стартирането на процедурата по изготвянето на рехабилитацията на този пътен
участък, който е „Васил Петлешков“ от „Студентска“ към „Левски“ с
изграждането на паркоместа за живущи. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Къчев. Няма други заявки за питания към кмета. Г-н
Портних, имате думата, ако желаете.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, благодаря за въпросите. Естествено, те ще намерят своите бързи
отговори. В действителност, т.като днес имаше разгорещени дебати по редица
важни теми, не искам да отнемам повече от времето. По въпроса за вътрешния
одит искам само да кажа, че няколко пъти обяснихме, че сме ги дали на
прокуратурата и на Агенция за държавно финансова инспекция и чакаме
техните процесуални действия. Това е причината и Вие добре я знаете. Още

повече, че Вие този одит най-вероятно го имате. Така че, моля за повече
конструктивизъм и моля също така по важни за града теми нека не се
упражняваме като в предизборна обстановка, а да търсим наистина смисъла в
нещата и някак си събирането на позиции, за да може Варна все пак да се
развива. Те избори ще идват, ще заминават… Развитието на града в крайна
сметка касае всеки един от нас и всеки един от нашите съграждани, които са ни
изпратили в тази зала.
Така че, още веднъж с благодарност и с надежда за наистина
конструктивна работа. Ползотворна работа! Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Преминаваме към точка трета от дневния ред. Г-жо Боева,
имате думата.
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СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство” относно:
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и
разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на
съвети на директори и контрольори за 2019 г. и избиране на одитори за 2020 г.
на:
1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” –
Варна” ЕООД.
1.1. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД.
1.2. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД.
1.3. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД.
1.4. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД.
1.5. „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД.
1.6. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД.
1.7. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД.
1.8. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
1.9. „Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна” ЕООД.
1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД.
1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД.
1.12. „Пазари” ЕАД.
1.13. „Градски транспорт” ЕАД.
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД.
1.15. „Жилфонд“ ЕООД.
1.16. „Обреди” ЕООД.
1.17. „Дворец на културата и спорта” ЕАД.
1.18. „Стадион Спартак“ ЕАД.

(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
„Студентска“.
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка и
вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на движими
вещи – леки автомобили.
(4) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване действието на
договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2020 г. и Анекс № 1 към същия, сключен
между Община Варна и ОДГ № 24 „Иглика“ и предоставяне безвъзмездно за
управление на Детска градина № 23 „Иглика“, имот, находящ се в гр. Варна,
ул. „Албатрос“ №5.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и предоставяне безвъзмездно за
управление на Висш съдебен съвет, имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Кракра“ №2.
(6) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване безвъзмездно право
на ползване върху имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52 в полза
на Народно читалище „Димо Цанков 1927“.
(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване безвъзмездно право
на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53 в полза на
Фондация „Социалната чайна“.
(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за
разкриване на пенсионерски клуб в помещение, разположено в сграда с
идентификатор 30947.501.321.1, с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52.
(9) – даване на съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да предостави на
ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното
движение“ за временно ползване помещение, находящо се в гр. Варна, район
„Младост“, ул. „Тролейна“ 48.
(10) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“
ЕООД.
(11) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“

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

363-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна”
ЕООД, ЕИК 000090026, за 2019 г.
363-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично –
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
363-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” ООД с
лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” –
Варна” ЕООД за 2020 г.

364-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2019 г.
364-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на „Диагностично –
консултативен център Свети Иван Рилски –Аспарухово – Варна” ЕООД за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
364-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” ООД, за

извършване на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център
Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД за 2020 г.

365-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, ЕИК
813154554, за 2019 г.
365-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на „Диагностично –
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до
31.12.2019 г.
365-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 144,
ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 3 –
Варна“ ЕООД Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 01.01.2019 г.
до 27.06.2019 г.
365-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” ООД с
лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за
2020 г.

366-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, ЕИК
813116984, за 2019 г.

366-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично –
консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, за периода от 01.01.2019 г. до
31.12.2019 г.
366-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 144,
ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 4 –
Варна“ ЕООД проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н., за периода
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
366-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” ООД с
лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД за
2020 г.

367-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД, ЕИК 813152934, за 2019 г.
367-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Галинка Иванова Павлова – управител на „Диагностично –
консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
367-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Светослав Станиславов –регистриран одитор,
за извършване на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД за 2020 г.

368-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД, ЕИК
103514755, за 2019 г.
368-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Румен Илиев Димов - управител на „Диагностично –
консултативен център „Чайка”” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до
31.12.2019 г.
368-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 144,
ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център
„Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, за периода от 01.01.2019 г.
до 31.12.2019 г.
368-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” ООД с
лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД за 2020
г.

369-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, ЕИК 000090154,
за 2019 г.
369-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

369-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Цветомира Радева – регистриран одитор, за
извършване на одиторски контрол на „Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков –
Варна” ЕООД за 2020 г.

370-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, за 2019 г.
370-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
370-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 144,
ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно лечение
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р Стефан
Николов Стефанов за периода от 01.01.2019 г. до 24.04.2019 г.
370-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –регистриран
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана болница за
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за
2020 г.

371-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността

на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за
2019 г.
371-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – управител на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
371-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 144,
ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна”
ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров, д.м.н. за периода от 01.01.2019 г.
до 31.12.2019 г.
371-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –регистриран
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър
Стаматов – Варна” ЕООД за 2020 г.

372-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна”
ЕООД, ЕИК 000091879, за 2019 г.
372-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на „Специализирана
болница по очни болести за активно лечение –Варна” ЕООД за периода от
01.01.2019 г. до 16.04.2019 г.
372-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от

отговорност д-р Христина Николова Групчева – управител на
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение –Варна”
ЕООД за периода от 16.04.2019 г. до 01.08.2019 г.

373-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна”
ЕООД, ЕИК 000090161, за 2019 г.
373-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
373-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –регистриран
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 2020 г.

374-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 000090186, за 2019 г.
374-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален център
І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
374-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 144,

ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Дентален център І Варна” ЕООД – Николай
Иванов Петков за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
374-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев,
управител на „Приморска одиторска компания“ ООД, за извършване на
одиторски контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2020 г.

375-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 232а
от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на
„Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2019 г.
375-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров Димитров, Недко
Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за периода от 01.01.2019 г.
до 31.12.2019 г.
375-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – регистриран
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2020 г.

376-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 232а
от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на
„Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2019 г.
376-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати Петров Златев,

Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за периода от 01.01.2019 г.
до 31.12.2019 г.
376-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Велин Светлозаров Попов – управител на
„ФИНАНС ОДИТИНГ” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на
„Градски транспорт” ЕАД за 2020 г.

377-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 232а
от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на
„Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2019 г.
377-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: Марияна
Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка Георгиева Богданова
за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
377-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева –регистриран
одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо и столово
хранене” ЕАД за 2020 г.

378-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 2019 г.
378-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна не освобождава от
отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен Станчев Везиров за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

378-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей Боцановска –управител на
„АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на „Жилфонд“ ЕООД
за 2020 г.

379-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността
на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2019 г.
379-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
379-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –регистриран
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди” ЕООД за 2020 г.

380-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 232а
от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на
„Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2019 г.
380-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: Минко
Нейков Христов, Силвия Георгиева Иванова и Генадий Христов Атанасов за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

380-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” ООД, за
извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и спорта” ЕАД за
2020 г.

381-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 232а
от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на
„Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, за 2019 г.
381-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите на „Стадион Спартак” ЕАД в състав: Венцислав Недялков
Младенов, Иван Стойчев Буроджиев и Иван Стефанов Иванов за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
381-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския закон,
Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов, за извършване
на одиторски контрол на „Стадион Спартак” ЕАД за 2020 г.

382-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20017282ВН/11.09.2020 г., Общински съвет – Варна приема
следното изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2020 година“: Допълва Раздел V
„Застроени нежилищни имоти – общинска собственост, за които община Варна
ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на чл. 14 от ЗОС и
НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика 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“, с
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
„Студентска“, представляващ Спортен комплекс в УПИ I-„за парк и

спортен терен“, кв. 36 по плана на 24-ти м.р на гр. Варна, разположен в
поземлен имот с идентификатор 10135.2554.158 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто петдесет и осем), целият с
площ от 8 353 (осем хиляди триста петдесет и три) кв.м, ведно със сграда на
един етаж със смесено предназначение с идентификатор 10135.2554.158.1
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто
петдесет и осем.едно) и застроена площ от 607 (шестстотин и седем) кв.м,
предмет на Акт за общинска собственост № 10449/15.07.2020 г.
382-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
общинската собственост, по реда на чл. 64 и чл. 65 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20017282ВН/11.09.2020 г.,
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, за срок от 10 (десет) години, находящ се в гр. Варна, ул.
„Студентска“, представляващ Спортен комплекс в УПИ I-„за парк и спортен терен“,
кв. 36 по плана на 24-ти м.р на гр. Варна, разположен в поземлен имот с
идентификатор 10135.2554.158 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин петдесет и четири.сто петдесет и осем), целият с площ от 8 353 (осем
хиляди триста петдесет и три) кв.м, ведно със сграда на един етаж със смесено
предназначение с идентификатор 10135.2554.158.1 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто петдесет и осем.едно) и
застроена площ от 607 (шестстотин и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост № 10449/ 15.07.2020 г., при стартова месечна наемна цена в размер
на 3 000 (три хиляди) лева, без включен ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
1.Изискване към кандидатите:
1.1 Предназначението на обекта да бъде запазено – „Спортен комплекс“;
1.2. Да развиват дейност в пропагандирането на спорта сред обществото и
децата, подпомагат практикуването му на клубно ниво, организират и
администрират спортни състезания и участват в тях и са изграждали и
стопанисвали спортни обекти;
1.3. Инвестиционни намерения, свързани с ползването на обекта,
доказвани с предоставяне на съответните документи и фактури за извършена
дейност;
1.4. Да поема всички разходи, свързани с поддръжката,
благоустрояването, експлоатацията и охраната на обекта;

1.5. Да поема всички разходи за основни и текущи ремонти,
рехабилитации, реконструкции, преустройства и подобрения в имота, които
след прекратяване на договора за наем, остават в собственост на наемодателя.
1.6. Да поема всички разноски за виновно причинени от него вреди на
обекта.
1.7. Да ползва имота според предназначението и да спазва всички
нормативни изисквания свързани с поддръжката, благоустрояването,
експлоатацията и охраната му.
1.8. Да поеме всички отговорностите, свързани с изискванията на
нормативните документи на РЗИ, БАБХ, Областна инспекция по труда и други
общински и държавни институции, по отношение дейността на обекта и
изисканията за безопасност при ползването му.
2. Критерии за оценка на предложенията:
Критерии за оценка на предложенията на участниците и начин на
определяне на тежестта им в комплексната оценка – икономически най-изгодно
предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:
П1 – предложена от участника крайна цена в лева – тегловен коефициент
– 30 %;
П2 – показател за наетия персонал в обекта – тегловен коефициент – 10
%;
П3 – подобрения и инвестиции – тегловен коефициент – 30 %;
П4 – опит на кандидата и добра търговска репутация - тегловен
коефициент – 15 %;
П5 – идеен проект за сграда и бистро с визуализация – тегловен
коефициент – 15 %.
Комплексната оценка на офертата на участника се изчислява по
формулата:
Оценяването се извършва по формулата:
КО = П1х30% + П2х10% + П3х30% + П4х15+ П5х15
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички
показатели в методиката:
П1 – предложената цена – П1=(П1I/П1max)х30, като П1I е предложената
крайна цена съгласно ценовото предложение на съответния кандидат, а П1max
е максимално предложената цена;
П2 – численост на наетия персонал в обекта – П2=(П2I/П2max)х10, като
П2I е предложението на кандидата за нает персонал, а П2max е максималния
предложен брой нает персонал;
П3 – подобрения и инвестиции – П3=(П3I/П3max)х30, като П3I е
предложената сума за подобрения и инвестиции от кандидата, а П3max е
максималната предложена сума за подобрения инвестиции;
П4 – /договори, референции и отзиви за добро изпълнение на
мероприятия, състезания, участия и други по т. 1.2 – 15 т.; добро изпълнение на
ангажименти по т. 1.2 без референции и отзиви – 5 т./;

П5 – /обемно-пространствено решение: естетика и архитектурна
концепция – 9 т.; функционални изисквания: изпълнение на основната функция
на сградата и бистрото – 2 т.; качествени изисквания – технологична
изпълнимост на проекта, вид на предложените материали, съответствие с с
нормативните изисквания – 4 т./;
Уточнения:
П1 - парична сума в лева, която не може да бъде по-малка от
определената начална конкурсна цена;
П2 – показател за постоянно наетия персонал – предложения брой се
доказва с представени сключени трудови договори, вписани в НАП до 45 дни
след сключване на договора за наем;
П3 – паричната сума предвидена в инвестиционния проект, доказва се с
предоставяне на съответните документи и фактури за извършена дейност;
П4 – доказва се с копие на договори, референции и отзиви за добро
изпълнение;
П5 – доказва се с идеен проект за оборудване и обзавеждане на сградата и
бистрото, със съответните сертификати за ползваните материали и настилки.
3. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични
търговци и юридически лица.
4. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните
документи:
4.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс;
4.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в
Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение за
актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
4.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации 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;
4.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните
условия;
4.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта;
4.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена
във връзка с участието в конкурса;
4.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 600 лева, без
включен ДДС, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;
4.8. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата
от 300 лева, с включен ДДС, платими по IBAN: BG49CECB97908462150000,

BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна
банка» АД – клон Варна;
4.9. Разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими
такива;
4.10. Писмена оферта по образец.
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се
допускат.
Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс до датата за
подаване на конкурсните документи.
Не могат да се поставят цени и да се събират такси за ползването на:
- игрището за волейбол;
- игрището за баскетбол;
- детския кът и детската площадка;
- фитнеса на открито;
- пешеходните алеи и зоните за отдих между тях.
В часовия диапазон 08:00 – 18:00 часа от понеделник до петък се ползва
безплатно от желаещите и футболното игрище.
Наемателят предоставя безплатно Спортния комплекс при провеждане на
спортни мероприятия от община Варна.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със
спечелилия участник.

383-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 година“: Допълва
Раздел VIII „ Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в
Община Варна ще се проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от
ЗОС и НРПУРОИ - публичен търг или публично оповестен конкурс“: със
следните движими вещи:
1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ;
2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ;
3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ

383-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал.
3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарните оценки, изготвени от независими оценители на машини,
съоръжения и оборудване, във връзка с провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на движимите вещи, както следва:
1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ - 700,00 лв.;
2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ - 1 500,00 лв.;
3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ - 6 900,00 лв.
Пазарните стойности са без включен Данък добавена стойност.
383-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20011714ВН001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - леки автомобили,
представляващи:
1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ, рама №
WF0FXXGBBFPD07435 - 700,00 лв.;
2.
Лек
автомобил
Ауди,
peг.
№
В8855КВ,
рама
№
WAUZZZ4AZNN066098 - 1 500,00 лв.;
3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ, рама №
XMGDE33WS0H006450 - 6 900,00 лв.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена, както следва:
1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ, рама №
WF0FXXGBBFPD07435 - 700,00 лв.;
2.
Лек
автомобил
Ауди,
peг.
№
В8855КВ,
рама
№
WAUZZZ4AZNN066098- 1 500,00 лв.;
3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ, рама №
XMGDE33WS0H006450- 6 900,00 лв.
Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена съответстваща на
всеки от автомобилите.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговии и
юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни
документи;

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в
Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение за
актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци - декларации от името на
заявителя, че:
а/ не е обявен в несъстоятелност;
6/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в/ не се намира в ликвидация;
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на вещите;
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена
във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесени депозити, платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна
банка“ АД - клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата
от 150 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000,
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка“ АД - клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник, съгласно Закона за задълженията и договорите.

384-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20015427ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна приема
следното изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва Раздел XII „Имоти и

вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от
ЗОС и НРПУРОИ“, с имот публична - общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, ул. „Албатрос“ № 5, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.2575.453 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.четиристотин петдесет и три) с площ от 3 325 (три хиляди
триста двадесет и пет) кв.м и сграда с идентификатор 10135.2575.453.1 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.четиристотин
петдесет и три.едно), със застроена площ от 355 (триста петдесет и пет) кв.м;
етажност – 2 етажа; година на построяване 2014 г.; сграда с идентификатор
10135.2575.453.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.четиристотин петдесет и три.пет), със застроена площ от 488
(четиристотин осемдесет и осем) кв.м, етажност – 2 етажа; година на
построяване 2019 г., предмет на Акт за публична общинска собственост
№ 10440/26.06.2020 г.
384-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Раздел IV, чл. 2 „б“ от договор рег.
№ Д13000732ВН/26.06.2013 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с
рег. № РД20015427ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна прекратява
действието на договор с рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и Анекс № 1 към
същия от 24.08.2015 г., сключен между Община Варна и ОДГ № 24 „Иглика“ за
безвъзмездно управление на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв.
Виница, ул. „Албатрос“ № 5, представляващ УПИ I – детско заведение, със
застроена площ от 3 234 (три хиляди двеста тридесет и четири) кв.м и сгради:
едноетажна сграда със застроена площ от 538 (петстотин тридесет и осем) кв.м
и едноетажна сграда със застроена площ от 344 (триста четиридесет и четири)
кв.м.
384-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20015427ВН/14.08.2020 г.,
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10
години на Детска градина № 23 „Иглика”, БУЛСТАТ 000081116, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Виница, ул. „Албатрос“ № 5,
представлявана от Директор, имот - публична общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, ул. „Албатрос“ № 5, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.2575.453 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин седемдесет и пет.четиристотин петдесет и три) с площ от 3 325 (три
хиляди триста двадесет и пет) кв.м и сграда с идентификатор 10135.2575.453.1
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и
пет.четиристотин петдесет и три.едно) със застроена площ от 355 (триста
петдесет и пет) кв.м; етажност – 2 етажа; година на построяване 2014 г.; сграда

с идентификатор 10135.2575.453.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин седемдесет и пет.четиристотин петдесет и три.пет) със застроена
площ от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м, етажност – 2 етажа; година
на построяване 2019 г., предмет на Акт за публична общинска собственост
№ 10440/26.06.2020 г.
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което е
предоставен за управление.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

385-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20013645ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за
управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по
реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот – публична общинска собственост,
представляващ сграда с идентификатор 10135.1503.498.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.хиляда петстотин и три.четиристотин деветдесет и осем.едно),
находящи се в гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Кракра“ № 2, вид
собственост - общинска публична, функционално предназначение - заведение
за социални грижи, брой етажи 3, застроена площ 407 (четиристотин и седем)
кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5345/12.11.2008 г.
385-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20013645ВН001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя на Висш съдебен
съвет, гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, за нуждите на Окръжна
прокуратура – Варна за безвъзмездно управление, недвижим имот – публична
общинска
собственост,
представляващ
сграда
с
идентификатор
10135.1503.498.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
три.четиристотин деветдесет и осем.едно), находяща се в гр. Варна, район

Одесос, п.к. 9000, ул. „Кракра“ № 2, вид собственост - общинска публична,
функционално предназначение - заведение за социални грижи, брой етажи 3,
застроена площ 407 (четиристотин и седем) кв. м, предмет на Акт за общинска
собственост № 5345/12.11.2008 г., за срок от 10 (десет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което е
предоставен за управление.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление върху
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

386-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20009841ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва Раздел
XV „Недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост, за които в
Община Варна ще се проведе процедура по учредяване на право на ползване по
реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ – публичен търг или
публично оповестен конкурс или без провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс, след решение на Общински съвет – Варна за лица
определени със закон“ с недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52, кв. 3, представляващ сграда –
библиотека със застроена площ от 75 (седемдесет и пет) кв.м и сграда склад –
тоалет със застроена площ от 10,70 (десет цяло и седемдесет стотни) кв.м,
предмет на Акт за общинска собственост № 3304/09.09.2005 г.
386-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за
общинската собственост, във връзка с 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. № РД20009841ВН001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на
ползване на Народно читалище „Димо Цанков 1927“, върху недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52, кв.
3, представляващ сграда – библиотека със застроена площ от 75 (седемдесет и
пет) кв.м и сграда склад – тоалет със застроена площ от 10,70 (десет цяло и

седемдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост №
3304/09.09.2005 г., за срок от 5 (пет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи,
свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху
част от гореописания имот, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

387-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и по предложение на ПК „Собственост и стопанство“ при
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна приема следното изменение
в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2020 г.“: „Допълва раздел ХV „Недвижими имоти и вещи –
частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се проведе
процедура по учредяване на право на ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и
разпоредбите на НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс
или без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след
решение на Общински съвет – Варна за лица определени със закон“ с недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул.“Преслав“ №
53, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1506.631.1.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
шест.шестстотин тридесет и едно.едно.едно), етаж първи, със застроена площ
от 128 (сто двадесет и осем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост №
6355/13.04.2011 г., вписан в Службата по вписванията при Агенция по
вписванията на 15.04.2011 г., том XXI, Акт №131, вх. регистър 7472, дело 4454.
387-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 ПК
„Собственост и стопанство“ при Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на ФОНДАЦИЯ
„СОЦИАЛНАТА ЧАЙНА“, ЕИК 206177486, със седалище гр. Варна и адрес
на управление гр. Варна, ул.“Преслав“ № 53, представлявано от Мирослава
Милева - управител, върху недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав“ № 53, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10135.1506.631.1.1 (десет хиляди сто тридесет и
пет.хиляда петстотин и шест.шестстотин тридесет и едно.едно.едно), етаж

първи, със застроена площ от 128 (сто двадесет и осем) кв.м, предмет на Акт за
общинска собственост № 6355/13.04.2011 г., вписан по надлежния ред в
Службата по вписванията при Агенция по вписванията.
Правото на ползване върху описания имот се учредява 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.

388-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД 20016627ВН/01.09.2020 г., Общински съвет – Варна приема
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва
Раздел XV
„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които Община
Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на чл. 39
от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, с помещение разположено в сграда с
идентификатор 30497.501.321.1, с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52, предмет на
Акт за общинска собственост № 10408/26.06.2020 г.
388-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, по реда на чл. 48, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка
с чл. 5 от Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. №
РД20016627ВН/01.09.2020 г., Общински съвет – Варна разкрива пенсионерски
клуб в помещение, разположено в сграда идентификатор 30497.501.321.1
Гореописаните помещения се предоставят на дирекция „Социални
дейности“ при Община Варна за безвъзмездно ползване, за нуждите на
пенсионерската организация на територията на Община Варна.
Издръжката на пенсионерския клуб да бъде в рамките на утвърдения
бюджет за 2020 г. на Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други”,
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
Упълномощава Директора на дирекция „Социални дейности“ да
упълномощи длъжностно лице – отговорник на обзавеждането и оборудването
на пенсионерския клуб, както и опазването на предоставената общинска
собственост.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

389-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писма от Злати
Златев – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №
ОС20000482ВН/29.07.2020 г. и Жельо Алексиев – Председател на Съвета на
директорите на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000482ВН002ВН/25.08.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на „Градски
транспорт“ ЕАД да предостави на общинско предприятие „Транспорт и
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“
за
временно ползване едно помещение в сграда с идентификатор
10135.3513.458.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
тринадесет.четиристотин петдесет и осем.седем), находяща се в гр. Варна,
район „Младост“, ул. „Тролейна“ № 48, брой етажи – един, застроена площ 50
(петдесет) кв.м.

390-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 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 от Елица Ботева –
Управител на „Обреди“ ЕООД с рег. № ОС20000462ВН/23.07.2020 г.,
Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството застраховател –
застрахователна компания „АСЕТ ИНШУРАНС“ АД, и дава съгласие за
сключване на договор за застраховка на сградите имуществото на дружеството.

391-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за реда
за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от
капитала на търговските дружества и във връзка с писма от Минко Христов –
Изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. №
ОС20000318ВН/19.05.2020 г. и рег. № ОС20000528ВН/17.08.2020 г., Общински
съвет – Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗАД
„Алианц България“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на
имуществото на дружеството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и
духовно развитие” относно:
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за
ярки постижения в областта на културата.
(2) – именуване на улици находящи се в селищни образувания
„Телевизионна кула“, „Акчелар“ и „Манастирски рид, Бялата чешма и
Дъбравата“, район „Приморски“, гр. Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

392-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1 и чл. 6, ал. 8 от
Статут за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в областта на
културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението от 7 май 2020 г. на
Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за
ярки постижения в областта на културата за 2020 г. на следните творци и
творчески колективи:
ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”:

Петър Тодоров – за ярки постижения и принос в изследването и
съхраняването на паметта за културата на Варна в 8-томната поредица
„Енциклопедия Варна“ на изд. „Морски свят“. За „Енциклопедия Варна.
Театър“, 2019 г., първо подобно издание в България, посветено на сценичните
изкуства в нашия град.
І. ЛИТЕРАТУРА
Валентин Димитров – за книгите му „Най-доброто от най-добрите.
Антология на съвременния рускоезичен афоризъм“ и „Афористичен тандем“
(със сръбския писател Александър Чотрич).

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА
Венелин Иванов – за уникалните проекти и дръзновените идеи като
художник, който налага високи художествени стойности в изобразителното
изкуство.
ІІІ. ТЕАТЪР
Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ - Варна за постановъчен екип, изпълнители и актьорски състав и художествените
достойнства на спектакъла „Само за жени“ от Дарио Фо.
Стоян Стоянов – за ярко актьорско постижение в ролята му на Лисугера
в спектакъла за възрастни „Лисугерът“ по Сл. Мрожек, за дълбоко проникване
във философията на образа и човещина в детайлите, които даряват сценичен
живот на литературния герой.
Няма номинации.

ІV. МУЗИКА

V. ОПЕРА
(изпълнителско изкуство).

Екипът на Държавна опера към ТМПЦ – Варна – за постановъчен
екип и изпълнители - симфоничен оркестър, солисти, хор и балет на Държавна
опера – Варна и за високите художествени постижения на мащабната
постановка „Княз Игор“ - опера в 4 действия и пролог от Александър Бородин.
Няма номинации.

VІ. ТАНЦ
VІІ. КИНО

Мариета Бобева – режисьор и ръководител на РТВЦ-Варна за
реализиране на телевизионната поредица „Опера на открито“ и принос в
представянето на варненските културни институти, събития и личности в
националния телевизионен ефир.
VІІІ. АРХИТЕКТУРА
Няма номинации.
IХ. ЖУРНАЛИСТИКА
Екипът на БНР - Радио Варна – за оригиналния замисъл да
отбележи 85-годишнина на обществената медия през 2019 година с 85

специални събития, ориентирани към цялата варненска общественост. За
високите професионални критерии и отстояване на собствен стил през
годините, за приемствеността между традиция и съвременност, разширяването
на младежката аудитория и последователното отношение към културата на
Варна.
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.

393-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от Наредбата
за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на
Община Варна и по предложение от Петя Проданова – кмет на район
„Приморски“ с рег. № РД20016863ПР-001ВН/04.09.2020 г., Общински съвет –
Варна именува улици, находящи се в со „Телевизионна кула“, район
„Приморски“, гр. Варна, съгласно приложение към настоящото решение.
393-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от Наредбата
за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на
Община Варна и по предложение от Петя Проданова – кмет на район
„Приморски“ с рег. № РД20016863ПР-001ВН/04.09.2020 г., Общински съвет –
Варна именува улици, находящи се в со „Акчелар“, район „Приморски“, гр.
Варна, съгласно приложение към настоящото решение.
393-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от Наредбата
за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на
Община Варна и по предложение от Петя Проданова – кмет на район
„Приморски“ с рег. № РД20016863ПР-001ВН/04.09.2020 г., Общински съвет –
Варна именува улици, находящи се в со „Манастирски рид, Бялата чешма и
Дъбравата“, район „Приморски“, гр. Варна, съгласно 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
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и
образование” относно:
(1) – изменение и допълнение на „Статут за награда „Варна“ в
системата на предучилищното и училищното образование“.
(2) – приемане на „Статут за определяне на Годишни поименни
награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за
постигнати високи резултати“.
(3) – приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Варна 2020 г. – 2021 г. и
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в Община Варна за 2020 г.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „НО“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

394-5. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № ОС20000382ВН/26.06.2020 г., Общински съвет – Варна
приема изменение и допълнение на Статут за награда „Варна“ в системата
на предучилищното и училищното образование, както следва:
В раздел II „Общи положения“, т. 5
думите „Диплом и материална награда за ученици“ се заменят с
„Диплом, нагръден знак и парична награда в размер на 1000 лв. за
ученици“;
В раздел IV „Процедура за номиниране“, т. 2
а) в т. 2.3 думите „Регионален инспекторат по образованието“ се заменят
с „Регионално управление на образованието“;
б) в т. 2.4 думите „Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“
се заменят с „Дирекция „Образование и младежки дейности““;
в) т. 2.6 се заменя с „2.6 Обществени съвети към детски градини и
училища“;

г) предишна т. 2.6 става т. 2.7;
В раздел IV „Процедура за номиниране“, т. 4
а) в т. 4.2 думите „Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“
се заменят с „Дирекция „Образование и младежки дейности““;
б) в т. 4.3 думите „Регионален инспекторат по образованието“ се заменят
с „Регионално управление на образованието“.
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.

395-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № ОМД20000882ВН-002ВН/03.07.2020 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Отменя статут за определяне на Годишни поименни награди на
Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения за
постигнати високи резултати, приет с Решение № 639-5(№11)/19.09.2012 г. на
Общински съвет – Варна.
2. Приема статут за определяне на Годишни поименни награди на
Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати
високи резултати, съгласно приложение към настоящото решение.

396-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 197 от Закона
за предучилищното и училищното образование, и чл. 5 от Наредба за
приобщаващото образование и по предложение от Кмета на Община Варна с
рег. № ОС20000381ВН/26.06.2020 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Варна (2020-2021), съгласно приложение № 1
към настоящото решение.
2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие, предварително съгласуван с Началника на Регионално управление на
образованието – Варна, съгласно приложение № 2 към настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка шеста 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.: Анелия Клисарова – Председател на ПК „Здравеопазване“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

397-6. 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. №
ЗК20001831ВН/23.09.2020 г., решение на Общински съвет – Варна № 1564(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.

398-6. 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.
№ ЗК20001831ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към
настоящото решение.

399-6. 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. № ЗК20001832ВН/23.09.2020 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.

400-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и

чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с рег.
№ ЗК20001832ВН/23.09.2020 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
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка седма 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
жизнени и комунално-битови потребности.
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на
жизнени и комунално-битови потребности.
Докл.: Тодор Балабанов – Председателстващ на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

401-7. 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. №
РД20018064ВН/24.09.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска еднократна
финансова помощ за задоволяване на жизнени 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.

402-7. 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. №

РД20018064ВН/24.09.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска еднократна
финансова помощ за задоволяване жизнени 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
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на постъпилото искане с рег. №
ОС20000580ВН/29.09.2020 г. от група „ Демократична България“ относно
предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет –
Варна – Тодор Иванов Балабанов.
Докл.: Янко Станев – Зам.-Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

403-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
Общински съвет – Варна избира комисия в състав от 5 души, както следва:
1. Мария Иванова Ангелова – Дойчева
2. Генадий Христов Атанасов
3. Стела Димитрова Николова
4. Янко Петров Станев
5. Христо Атанасов Атанасов

404-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
Общински съвет – Варна избира за председател на комисията избрана с
Решение № 403-8(8)/29.09.2020 г. на Общински съвет – Варна - Христо
Атанасов Атанасов.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ

405-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 3, т. 2, предложение 2,

във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 7, ал. 1, т. 1.2, предложение 2 и ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна прекратява предсрочно правомощията на председателя на Общински
съвет – Варна – Тодор Иванов Балабанов.
Резултати от проведено тайно гласуване:
- общ брой намерени пликове в урната

– 44 бр.

- „за“

– 12 бр.

- „против“

– 30 бр.

- „въздържал се“

– 0 бр.

- недействителни бюлетини

– 2 бр.

- празни пликове

– 0 бр.

Решението не се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет - Варна“ относно:
(1) – изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Варна.
Докл.: Людмила Колева – Председател на ВрК „ИППОДОбС“

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

406-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3, чл. 22, ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 1 от Закона за
нормативните актове и по предложение от Тодор Балабанов – Председател на
Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000501ВН/04.08.2020 г., Общински
съвет – Варна приема изменения в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Варна, както следва:
чл. 68, ал. 7. Решенията и протоколите от заседанията на общинския съвет
се довеждат до знанието на населението чрез интернет страницата на
Общински съвет – Варна и/или Община Варна и/или чрез средствата за масово
осведомяване, а решенията и протоколите от заседанията на комисиите по чл.
16, ал. 2, се публикуват на официалната интернет страница на Общински съвет
– Варна от председателя на съответната комисия до 7 дни от датата на
изготвянето. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на
оспорените актове на общинския съвет се разгласяват по същия ред. Актовете
на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник“, когато това е
предвидено със закон.
чл. 45, ал. 3. Уведомяването на общинските съветници за заседанието на
общинския съвет става по електронен път или с писмена покана не по-късно от
три дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за
дневен ред и се публикува на сайта на Общински съвет – Варна. В случаите на

т.2 - 4 по ал. 1 уведомяването може да става и по телефон, което се
удостоверява от служител от Дирекция „Канцелария на Общински съвет” и се
публикува на сайта на Общински съвет – Варна.
Материалите за заседанията на Общински съвет – Варна се изпращат на
съветниците по електронен път до 14:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Допълване на Решение № 331-9(6)/13, 14.07.2020 г. на
Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

407-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Петко
Бойновски – Директор на Дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански
дейности“
при
Община
Варна
с
рег.
№
ОСИСД20003870ВН/11.08.2020 г., Общински съвет – Варна допълва свое
Решение № 331-9(6)/13, 14.07.2020 г., като същото в цялост придобива следния
вид
„На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 252, ал. 1, т. 1, чл. 266 и
следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 4 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на
община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на
Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. №
ОС20000415ВН/08.07.2020 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на
едноличен собственик на капитала „Централен универсален магазин- Варна”
ЕАД- в ликвидация, ЕИК 148046765, който е едноличен собственик на капитала
„Порт палас“ ЕАД, ЕИК 160137129, реши:
1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Порт палас“ ЕАД,
ЕИК 160137129, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община
Пловдив, гр. Пловдив – 4003, район Северен, бул. „България” № 97.
2. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор с ликвидатор,
който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване на разпоредбите
на чл.266 и следващите от глава ХVІІ на Търговския закон.

3. Освобождава Мария Георгиева Георгиева, Николина Василева
Кирилова и Живка Тодорова Тодорова като членове Съвета на директорите на
„Порт палас“ ЕАД, ЕИК 160137129, считано от датата на вписване на
прекратяването чрез ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията.
4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6
/шест/ месеца, считано от датата на вписване на прекратяването чрез
ликвидация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При
необходимост срокът може да бъде продължен.
5. Определя възнаграждението на ликвидатора в размер на 1 (една)
минимална работна заплата за страната за съответната година, определени
с постановление на Министерски съвет на Република България.
Възнаграждението да се счита за месечно.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие председателят на Общински съвет –
Варна да членува в Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

408-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с Писмо рег.№
ОС20000511ВН/07.08.2020 г. от инж.Делян Дамяновски – Изпълнителен
директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети в
Република България, Общински съвет – Варна дава съгласие председателят на
Общински съвет – Варна да членува в Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България, като дължимия
членски внос в размер, определен съгласно чл. 11 от Устава на сдружението, е
за сметка на бюджета на Община Варна в частта „Общински разходи за
Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Варна да участва като член в
НПО - Център за иновации и дигитален интелект.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

409-12. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писма рег.№ РД
20009980ВН/03.06.2020 г. и РД20009980ВН_005ВН/23.07.2020 г. от проф. д-р
Венцислав Вълчев – Ректор на Технически университет – Варна и писмо рег.№
РД20009980_006ВН/29.07.2020 г. от Директор на Дирекция „ЕНОП“ при
Община Варна, Общински съвет – Варна:
1. Дава съгласие Община Варна да участва като член в учредяването на
сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел –
Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Център за
иновации и дигитален интелект“, със сфери на дейност: иновации и
технологии с изкуствен интелект; усъвършенстване на IT компетенциите в
съответствие с изискванията на пазара на труда, социалните дейности,
образованието, здравеопазването и околната среда; консултантски и IT услуги;
приложения с изкуствен интелект за развитието на диагностични методи и
интегриране на персонализирана медицина; трансгранично сътрудничество.
2. Одобрява Устав на Сдружение с нестопанска цел за
общественополезна дейност „Център за иновации и дигитален интелект“,
съгласно приложение към настоящото решение.
3. Упълномощава кмета на Община Варна да определи представител на
Община Варна, който да вземе участие в учредителното събрание на
сдружението.

4. Упълномощава определения от кмета на Община Варна представител
да гласува по своя преценка, с оглед най-добрата защита на интересите на
Община Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет
– Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от
01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

410-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и във

връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет –
Варна и неговите комисии за следните периоди: от 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.
и от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г., съгласно приложения към настоящото
решение № 1 и № 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни,
контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка петнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет
– Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

411-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК,

чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 16,
ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД19022794ВН/03.12.2019
г. Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в свое решение № 53-3(2)/05.12.2019 г., като допълва разпределението
на състава на членовете на комисията и същото придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 4 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Варна и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД19022794ВН/03.12.2019 г., Общински съвет – Варна избира
за членове на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол,
както следва:
1. Петко Стоянов Бойновски – председател.
2. Стефка Петрова Петрова – секретар.
3. Светла Николова Маринова – правоспособен юрист.
4. Бранимир Николаев Балачев
5. Йордан Александров Павлов
6. Йорданка Иванова Проданова
7. Красен Гошев Иванов
8. Марица Димитрова Гърдева
9. Мария Тодорова Тодорова

10. Мартин Живков Златев
11. Мартин Петров Андонов
12. Милена Славова Димова
13. Николай Красимиров Георгиев
14. Светлан Костов Златев
15. Станислав Георгиев Иванов
16. Христо Атанасов Атанасов
17. Христо Бойчев Боев
18. Янко Петров Станев

412-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна освобождава като председател на постоянна комисия „Култура и
духовно развитие” – Димитър Иванов Чутурков.

413-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна избира за председател на постоянна комисия „Култура и духовно
развитие” – Мария Тодорова Тодорова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№8

от заседание, проведено на 29.09.2020 г.
по точка шестнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

