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Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата. Колега Чутурков, заповядайте.
Димитър ЧУТУРКОВ
Уважаеми г-н председател, питането, което искам да отправя е
свързано на първо място с желание на граждани. През тази година бяха
изградени паркоместа на ул. „Силистра“ и „Царевец“, при което се
оформиха и тротоари. Всичко това беше по програмата, свързана с
благоустрояване на зоните около булевард „Левски“. Дотук добре. Но като
отрицателен ефект се получи намаляване на площите за паркиране и се
получи така ефекта така да се каже на разораната целина. Живущите от ул.
„Царевец“ 11, вх. А паркират в пространството около блока. След
падналите валежи колите разнасят калта по ул. „Силистра“, ул. „Царевец“
до „Генерал Колев“ и бул. „Левски“. Въпросът, който поставят живущите в
блока е: не е ли възможно разширяване на паркинга на бл. 11, вход А по
подобен начин на този на ул. „Силистра“ № 1? По този начин през зимата
калта, а през лятото праха няма да се разпространява из целия район.
Жителите на квартала се надяват, че през тази година в бюджета ще бъде
включено и финансирането за събарянето на отчужден и разрушаващ се
имот на къщата на ул. „Силистра“ № 12.
Втори въпрос, който искам да поставя - то е свързано със също така
интерес, голям обществен интерес – какво е виждането на общинска
администрация Варна за осигуряване на заетост на кондукторите от
„Градски транспорт“? Да останеш без работа пред Коледа и
новогодишните празници не е най-приятната перспектива. Не е добре,
освен това общински дружества да генерират безработица. Не е ли
възможно този процес да се отсрочи на първо място до пролетта или
лятото, когато биха се открили други работни места? Не би ли могло да се
помисли за преквалификация на по-младите, а за хората, наближаващи

пенсионна възраст да се осигури друга заетост в „Градски транспорт“ или
в други общински дружества? Благодаря ви.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря, г-н Чутурков. Г-н Христо Боев има заявка за изказване.
Христо БОЕВ
Добър ден, уважаеми колеги. Първият ми въпрос е свързан с факта,
че през 2017 г. Варна стана първият български град, носител на приза
„Европейска младежка столица“. В тази връзка, още през януари 2016 г.,
със свои решения общинският съвет във Варна, даде съгласието си Варна
да участва като учредител, впоследствие и като редови член в работата на
сдружението с нестопанска цел в обществена полза „Варна – европейска
младежка столица“. Нещо повече, на учредителното събрание на
сдружението, което беше проведено през януари 2016 Община Варна беше
избрана за председател на управителния му съвет. Нямам задача да правя
мониторинг за дейността на сдружението сега, тъй като такъв е правен.
Моето конкретно питане е продиктувано от факта, че около
документацията по кандидатстването за приза „Европейска младежка
столица“ нашата община е поела ангажимент да бъдат осигурени средства
за продължение на дейността на сдружението в рамките на три години
след годината, в която градът ни беше носител на приза. В изпълнение на
този поет ангажимент и тази година, в рамките на приетия от нас бюджет
бяха предвидени суми за дейността на сдружението. Каква е причината,
въпреки решението на общинския съвет, все още да няма сключен договор
със Сдружението за тази година и респективно да няма преведени средства
за осъществяване на неговата дейност?
Второто ми питане по-скоро е сигнал. То е във връзка с постъпили до
нас – групата на БСП в общинския съвет, сигнали от редица наши
съграждани, ползващи услугите на изнесените офиси на дирекцията за
местни данъци в общината. На няколко пъти наши съграждани, ползващи
услугите на изнесените офиси, визирам най-често офисът на „Шипка“ това
е където беше бившия „Полски център“, както знаете и желаещи услугата
обработване на коригираща декларация по Закона за местните данъци и
такси и последваща данъчна оценка, им е било заявено, че ако искат
услугата да бъде извършена в срок трябва да се отиде в Изчислителния
център, иначе ще трябва да чакат поне два месеца, тъй като Община Варна
не осигурява своевременно транспорт на документите от изнесените офиси
до седалището на дирекцията. Считаме, че е недопустимо в условията на
пандемия, когато вместо да разширяваме електронните услуги,
предоставяни от общината, да разкарваме хората от единия край на града

до другия за услуги, които им се дължат. Моля да се вземе отношение.
Завърших, благодаря.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря, г-н Боев. Следващата заявка за изказване – г-н Георгиев.
Заповядайте.
Георги ГЕОРГИЕВ
Да, благодаря. Въпросите ми са следните. На комисия по
+Европейски въпроси и международно сътрудничество“ се одобри
процедура по побратимяване на Варна и няколко града. Градовете са
Тулча, Лозенград, Хайфа и Степаналерт. Въпросът ми е, ще се ангажирали
кметът този процес да протече възможно най-бързо, тоест в кратки
срокове, по възможност в рамките на първото тримесечие на 2021 г., като
ще помоля да получим отговор също в нормални срокове, защото
последните отговори, които получаваме са в 18.00 часа преди началото на
всяка поредна сесия.
Второто ми питане е точно във връзка с поредния отговор, който
получихме в деветдесетата и деветата минута, както обича на ни обяснява
г-н Балачев. Та, въпросът ми е – според писмото, което получихме от г-н
Портних, Община Варна е усвоила двеста и петдесет милиона лева от
европейските фондове приблизително, а за сравнение Община Кюстенджа
или Констанца е усвоила само сто деветдесет и девет милиона лева. При
това положение, логично възниква въпросът, защо Община Кюстенджа
прилича на нормален европейски град, а Варна на нещо съвсем различно
при положение, че уж е усвоила над петдесет милиона лева повече. Къде се
изхарчиха всичките тези милиони и какви са резултатите от тях?
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-жо Николова, имате думата.
Стела НИКОЛОВА
Благодаря г-н председател. В отговор на мое питане и към г-н
Бойновски, и към г-н кмета Портних получих информация във връзка с
обектите на „Лавка” по автобусните спирки на гр. Варна. Тъй като тези
обекти, тези будки стоят затворени от м. Февруари 2020 г. Моето беше,
дали в крайна сметка Община Варна ще предприеме тези обекти да бъдат
извозени и премахнати от тротоарите, тъй като те не работят? В отговор,
който получавам и от г-н Бойновски, и от г-н Кмета, става въпрос за това,
че директно фирмата, която е собственик на веригата „Лавка”, няма
договор с Община Варна... Това са четири други фирми, които имат

сключени концесионни договори. Но въпреки всичко, аз бих желала да
получа отговор, при положение, че тези обекти не работят от м. февруари
тази година, и гражданите и гостите на град Варна нямат никаква
възможност да си закупят нито преса, нито някакви течности, нито нещо
друго за хапване, каквато е всъщност функцията на тези будки. Докога
Община Варна ще мълчи и няма да предприема действия по въпроса тези
будки да бъдат демонтирани и изнесени от тротоарите на Варна, тъй като
те не извършват дейността, за която всъщност са поставени. И при
положение, че Община Варна счита, че като няма договор с някой, то този
може да си постави някаква будка някъде и тя няма да бъде извозена е ли е
възможно в такъв случай всеки един гражданин да си постави каквото
прецени по тротоарите на Варна и съответно той да не бъде санкциониран,
нито по някакъв нито неговият обект да не бъде премахван, тъй като няма
договор.
Второто ми питане е директно към г-н Кмета. Ние внесохме
предложение във връзка със заграждението в „Приморски парк”, но то
зависи изцяло от решението на г-н Портних, тъй като така е преценил
законодателят, та моето питане е дали г-н Портних ще уважи това наше
предложение във връзка с това, да се премахнат оградите в „Приморски
парк”, за да може гражданите на Варна се възползват реално да се
възползват от своето право да се разхождат в парка, защото „Приморски
парк” е парк. И по тази причина ние внесохме и това предложение, което
Вие днес отхвърлихте , защото двете са свързани - едното касае „санкция”,
а другото касае „разрешаване”. Да се надяваме, че следващият път ще бъде
коректно внесено в комисии и бъде обсъдено, и съответно стигнем до
решение. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Николова. Следващото изказване. Г-н Атанасов
имате думата.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря Ви. Моето питане е следното. Тази година при приемането
на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост беше включен имота, който е под плувния басейн
„Приморски”, като в Програмата беше включен за търг за отдаване под
наем. Тъй като години наред този имот за мен чисто се използва, да не
кажа по-тежка дума, но според мен незаконосъобразно от сегашните
наематели. Въпроса ми е следният – кога ще бъде включен в Комисията от
страна на администрацията точно за подготовка за търг за отдаването на
имота под наем, за да може Общината да получава средства от отдаването
под наем на този имот. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Има ли колеги други заявки за питания? Ако няма, г-н
Пейчев е на линия, ще дам възможност за кратко....становище.
Мартин ЗЛАТЕВ
Г-н Балабанов, подал съм заявка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент, колеги, току-що дойдоха... Цончо Ганев първо, след това
Мартин Златев.
Цончо ГАНЕВ
Г-н председате,л само да попитам г-н Портних ли ще отговаря или
няма да има никой от администрация, защото аз не разбрах.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Пейчев е на линия. Сега ще му дам възможност, но нека първо
обаче да приключим с питанията.
Цончо ГАНЕВ
Не знаем кой е отсреща, за това питаме. Дали въобще някой има?
Кой е свободен?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. Да. Има. Изчакайте само.
Цончо ГАНЕВ
Тъй като незнам дали г-н Пейчев е запознат, но имам входирано
искане още от 29.10. до г-н Портних. Към днешна дата - нито отговор, нито
нищо. Абсолютно нищо. Никакво развитие. Даже няма и развитие по
темата. Става дума за това, че над сто човека събраха подписи и искат в
район „Приморски” на конкретен адрес да бъде облагородено едно
пространство, което е предвидено за паркинг, но не е правено и не е
изпълнено това абсолютно никъде. Става дума за пространството пред
блок четвърти на ул. „Петър Райчев”. Питането и по-скоро искането към гн Портних и към районния кмет беше за включване в Инвестиционната
програма. Към днешна - дата нито отговор има дали или няма да бъде
направено, нито включено за разглеждане в ресорните комисии. Кога ще
получа отговор конкретно на това нещо, защото пак казвам, това не е мое
питане, ами приложена подписка от над сто човека за това нещо.
Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колега Златев, заповядайте.
Мартин ЗЛАТЕВ
Г-н председател, моето питане към г-н Портних , въпреки че го няма,
но се надявам на отговор. Преди два месеца се извършва обследване на
състоянието на „Аспарухов мост“. На мое питане към Агенция пътна
инфраструктура от там заявиха, че обследването е направено и е предадено
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По
последна информация има процедура за проектиране за извършването на
ремонт на Аспарухово мост. Моето питане е – на какъв етап е това
проектиране? В какви срокове се очаква да се завърши и кога, евентуално,
би започнал ремонт на Аспарухово мост? Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Златев. Питането Ви би следвало да е към
Агенция пътна инфраструктура, защо те възлагат проектирането и
съответно ремонт.
Мартин ЗЛАТЕВ
Съжалявам много, но питането ми е абсолютно точно към г-н
Портних поради причината, че в момента в Община Варна се извършва
съвместна дейност между Община Варна и Агенция пътна
инфраструктура. Това е информацията, която имаме, така че целенасочено
е питането ми към г-н Портних.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах, благодаря.
Мартин ЗЛАТЕВ
Той отговаря за моста.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Капитанов, имате думата.
Николай КАПИТАНОВ
Чуваме ли се?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да.

Николай КАПИТАНОВ
Имам отправено запитване г-н Балабанов към г-н Портних във
връзка с няколкократни оплаквания от страна на граждани, включително и
подписка с вече над хиляда подписа, във връзка със сеч, която според
гражданите е незаконосъобразно в района на „Горна Трака”, местност
„Коджа тепе”. Мисля, че по рано я коментирахме. Само че моето питане
просто да получим информация и по възможност да бъдат предприети
действия за временно спиране на тази сеч докато бъде изчистен случаят, за
да стане ясно дали е законно или не. Надявам се получа отговор.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Има ли, колеги, други заявки, тъй като при мен не се
виждат такива. Ако няма, давам думата на г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет за
кратко изказване, след което продължаваме работа. Г-н Пейчев, ако сте на
линия и ме чувате, заповядайте.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, благодаря за поставените въпроси и те са многовекторни и
обхващат доста голяма част от обществения живот на нашия град. По
всички тях е добре да се направят и справки, за да бъде отговорено
достатъчно така всеобхватно, пълно и аргументирано, разбира се. За това
всички те ще бъдат така разгледани подробно от администрацията и на
всеки от общинските съветници в определения срок ще бъде отговорено.
Благодаря за въпросите. Ползотворна сесия ви желая.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Пейчев. Преминаваме към разглеждане на
предложение на Постоянна комисия „Финанси и бюджет”. Първа точка.
Колега Капитанов, имате изказване по...
Николай КАПИТАНОВ
Да. Искам само да обърна вниманието на г-н Пейчев, че проблема,
който повдигам е проблем свързан с времето. Ако забавим решението или
проверката на информацията с две седмици може да се окаже после, че
няма какво да спасяваме. Молбата ми е да се заеме със съответния
приоритет. Входирал съм го писмено преди два дена. Моля да бъде
реагирано адекватно, защото в противен случай може всичко да е законно,
аз не знам, за това правим това питане, но моля да бъде реагирано
адекватно. В случая законовите срокове малко трябва да разсъждаме по

различен начин и да отчетен спешността на този казус и се надявам така да
бъде реагирано бързо. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
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по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – даване на съгласие за теглене на банков кредит за нуждите на
„Градски транспорт“ ЕАД.
(2) – даване на съгласие за теглене на банков кредит за нуждите на
Диагностично - консултативен център „Чайка“ ЕООД.
(3) – изменение и допълнение на решение № 1418-2(36)/19.12.2018 г.,
т. I и III на Общински съвет – Варна, във връзка със срока на усвояване и
погасяване на банков кредит.
(4) – даване на съгласие за формиране на паралелки под
норматива за минимален брой ученици.
(5) – внедряване на модел „Едно към едно /1:1/ в девет общински
училища в гр. Варна и осигуряване на средства за електронни
устройства Хромбук.
(6) – одобряване на средства за съфинансиране по проект
„Изграждане на „Център за грижа с лица с различни форми на
деменция и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на
Община Варна“.
(7) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с
проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
(8) – одобряване на текста на Споразумение за партньорство по
Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация
към изменението на климата в общините в България" по Програма
„Опазване на околната среда и климатични промени.
(9) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с
проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти „Екологична
и устойчива рибарска област“, Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива

рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна
рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.
(10) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с
проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване
на синия потенциал” по Програма за морско дело и рибарство 20142020г.
(11) – даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на Община
Варна да издаде Запис на заповед за проект „Изпълнение на стратегия за
водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна
рибарска група Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по
програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
(12) – даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на Община
Варна да издаде Запис на заповед за изпълнението на проект „Създаване
на морски образователен център, обновяване и оборудване на Народно
читалище „Васил Левски – Галата 1927“, гр. Варна“.
(13) – допълнение и изменение на Приложение № 21 „Списък на
длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи
от бюджета на община Варна за 2020 г.“ в частта на дирекция „Социални
дейности“ при Община Варна.
(14) – освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за
определен период от 2020 г., във връзка с COVID-19.
(15) – изменение на Наредбата за определянето администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.
(16) – приемане на Наредба за реда и условията за пътуване в
обществения транспорт на Община Варна и приемане на цени на
превозни документи.
(17) – приемане на мерки за подпомагане на засегнатите лица от
противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с
пандемията от COVID-19.
(18) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.
(19) – опрощавания на държавни вземания.
(20) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства по проект
„Красива България“–2021, мярка М02 „Подобряване на социалната
инфраструктура“ със заявление за „Основен ремонт и реконструкция на
площадки за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство“.
(21) – вземане на решение да бъдат изплатени финансови средства,
като целева субсидия в район с повишен здравен риск на лечебните
заведения с разкрити и функциониращи „Ковид зони“ в подкрепа на

работещите на първа линия в условията на развиваща се пандемия от
COVID – 19.
(22) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства от
бюджета на Община Варна за закупуване на мобилен рентген и скенер.
(23) – вземане на решение за сертифициране на Община Варна по
сертификат ISO 37001 – anty-bribery.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

418-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 от
Търговския закон, във връзка с чл. 10, т. 11 и т. 13 от Устава на „Градски
транспорт” ЕАД и по предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен
директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000713ВН/11.12.2020
г., Общински съвет – Варна, в качеството си на едноличен собственик на
капитала на „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна, одобрява проект на
Договор за банков кредит, ведно с приложения – Договор за финансово
обезпечение с предоставяне на залог - приложение № 1, Договор за залог приложение № 2 и Договор за залог - приложение № 3, съставляващи
приложения към настоящото решение, и дава съгласие „Градски
транспорт” ЕАД – гр. Варна с ЕИК 103003668, да сключи договор за
банков кредит с „Българска банка за развитие” АД в размер на 10 000 000
(десет милиона лева), както и да даде съответните обезпечения в
законоустановената форма, съгласно изискванията на банката.
418-2-1. Възлага на инж. Злати Златев - Изпълнителен директор на
„Градски транспорт” ЕАД и го упълномощава да сключи и подпише
одобрения с настоящото решение Договор за банков кредит с „Българска
банка за развитие” АД, ведно с приложенията към него.
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.

419-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 4 от
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на
Община Варна върху капитала на търговските дружества и във връзка с
предложение от д-р Румен Димов – управител на „Диагностично –
консултативен център „Чайка““ ЕООД с рег. № ОС20000700ВН/04.12.2020
г., Общински съвет – Варна дава съгласие и упълномощава управителя на
„Диагностично - консултативен център „Чайка“ ЕООД да сключи
договор за банков кредит по инициатива JESSICA, част от ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013 г. за „Ремонт, реконструкция и мерки за
подобряване на енергийната ефективност в „Диагностично –
консултативен център „Чайка““ ЕООД и закупуване на медицинско
оборудване за нуждите на дружеството, съгласно одобрена от „Банка
ДСК“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД оферта за
отпускане на кредит с общ индикативен размер до BGN 1 860 000 (един
милион осемстотин и шестдесет хиляди лева), при следните условия:
1. Размер на кредита – 1 860 000 лева (един милион осемстотин и
шестдесет хиляди лева), от които до 1 650 000 лева за СМР (ремонт,
реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност, както
и за разходи за проектиране, надзор и други услуги) и до 210 000 лева за
закупуване на медицинско оборудване. Кредитът ще бъде разпределен,
както следва:
1.1. Кредит А – 930 000 лв. /„Регионален фонд за градско развитие“
АД/;
1.2. Кредит Б – 930 000 лв. /„Банка ДСК“ АД/
2. Лихва по кредита:
2.1. Кредит А: фиксирана, 0% годишно;
2.2. Кредит Б: плаващ лихвен процент, формиран от 1М Euribor +
надбавка в размер на 3,21%, но не по-малко от 2,7% годишно.
3. Други такси и комисионни, наказателни лихви, неустойки и
разноски:
3.1. Такса управление:
А) Кредит А: без такса
Б) Кредит Б: 0,30% годишно
3.2 Такса за разглеждане на документи:
А) Кредит А: без такса
Б) Кредит Б: 0,10%
3.3.Такса ангажимент – Без такса
А) Кредит А: без такса
Б) Кредит Б: без такса
3.4. Такса за предсрочно погасяване:
А) Кредит А: без такса
Б) Кредит Б:

- Без такса в случай на предсрочно погасяване със собствени
средства на „Диагностично – консултативен център „Чайка““ ЕООД;
- Такса съгласно тарифата на „Банка ДСК“ АД - във всички останали
случаи, в т.ч. при рефинансиране от друга банка;
3.5. Наказателна лихва: съгласно тарифата на „Банка ДСК“ АД.
4. Валута на дълга – лева;
5. Срок на усвояване – до 24 месеца от датата на подписване на
договора за кредит;
6. Срок на погасяване – до 144 месеца, който включва: гратисен
период 24 месеца /в рамките на срока на усвояване/ и погасяване
посредством 120 равни месечни вноски по главницата, първата от които е
дължима в края на календарния месец след изтичане на гратисния период.
7. Условия за погасяване на кредита – съгласно договора за банков
кредит и погасителен план;
8. Обезпечение на кредита:
- чрез залог на вземания по всички сметки на дружеството в „Банка
ДСК“ АД (включително на Резервната сметка) за размера на кредита;
- обезпечение чрез първа по ред ипотека на две сгради, собственост
на „Диагностично – консултативен център „Чайка““ ЕООД, а именно
основната сграда на „Диагностично – консултативен център „Чайка““
ЕООД (№ по кадастрална карта 10135.2562.134.5 с РЗП 2349 кв.м.) и
сградата на сектор „Рентгенова диагностика“ към „Диагностично –
консултативен център „Чайка““ ЕООД (№ по кадастрална карта
10135.2562.134.6 с РЗП 161,50 кв.м.)
Възлага на управителя на „Диагностично – консултативен център
„Чайка““ ЕООД да предприеме всички правни и фактически действия за
изпълнение на решението.

420-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл.
17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от
Наредба 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. № Д19001093ВН-003ВН/25.11.2020 г.,
Общински съвет – Варна:

1. Изменя и допълва свое решение № 1418-2. III. от Протокол №

36 от 19.12.2018 г. в точките, касаещи срока на усвояване, срока за
погасяване и погасителния план в следния смисъл:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
• Срок на усвояване – до 24.02.2022 г.
• Срок за погасяване – до 25.02.2030 г.
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – до 24.02.2022 г.
- Главницата се изплаща на 33 тримесечни вноски, както следва: 32
равни тримесечни вноски и една последна изравнителна вноска.
Главницата по кредита се изплаща на тримесечни вноски, първата
от които е дължима на 25.02.2022 г.
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
• Срок на усвояване – до 24.02.2022 г.
• Срок за погасяване – до 25.02.2030 г.
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – до 24.02.2022 г.
- Главницата се изплаща на 33 тримесечни вноски, както следва: 32
равни тримесечни вноски и една последна изравнителна вноска.
Главницата по кредита се изплаща на тримесечни вноски, първата от
които е дължима на 25.02.2022 г.
Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на
Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19001093ВН/14.06.2019
г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение му.

2. Изменя и допълва свое решение № 1418-2. I. от Протокол № 36

от 19.12.2018 г., в точките, касаещи срока на усвояване, в следния смисъл:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
Срок на усвояване – до 30.06.2021 г.
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
Срок на усвояване – до 30.06.2021 г.
Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на
Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19001184ВН/21.06.2019
г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение му.
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.

421-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3

и от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68
и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на
Министерството на образованието и науката и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД20019465ВН/15.10.2020 г., Общински съвет –
Варна реши:
1. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Константиново за учебната 2020/2021г. на паралелка под норматива за
минимален брой ученици и на слети паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- слята паралелка І – ІІІ клас – 6 ученици;
/І клас - 1 ученик, ІІІ клас - 5 ученици/
-слята паралелка ІІ - ІV клас – 12 ученици;
/ІІ клас - 2 ученици, ІV клас - 10 ученици/
- слята паралелка VІ – VІІ клас - 11 ученици;
/VІ клас - 4 ученици, VІІ клас - 7 ученици/
- една паралелка V клас – 11 ученици;VІ клас – 7 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3,
и чл. 69, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г.
на Министерството на образованието и науката, като се осигуряват
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в
размер на 47 099 лв., от които 15 700 лв. до 31.12.2020 г.
2. Дава съгласие за формиране в ОУ „Панайот Волов” - Варна за
учебната 2020/2021г. на самостоятелна паралелка под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
-сборна подготвителна група – 10 деца;
/4 деца на 5 години и 6 деца на 6 години;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3,
от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в
размер на 3 297 лв., от които 1 099 лв. до 31.12.2020 г.
3. Дава съгласие за формиране в Първо основно училище „Св.
княз Борис І“ - Варна за учебната 2020/2021г. на самостоятелни
паралелки под норматива за минимален брой ученици, както следва:
- една паралелка V „а“ клас – 16 ученици;
- една паралелка VІ „а“ клас – 12 ученици;

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3
от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в
размер на 13 457 лв., от които 2 243 лв. до 31.12.2020 г.
4. Дава съгласие за формиране в ОУ „Добри Войников“ – с.
Каменар за учебната 2020/2021 г. на самостоятелна паралелка под
норматива за минимален брой ученици, както следва:
- една паралелка VІ „а“ клас – 15 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3
от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в
размер на 3 364 лв., от които 1 121 лв. до 31.12.2020 г.
5. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко войвода” кв. Галата за учебната 2020/2021 г. на самостоятелни паралелки под
норматива за минимален брой ученици, както следва:
-една паралелка І клас – 12 ученици;
-една паралелка ІІ клас – 15 ученици;
-една паралелка ІV клас – 13 ученици;
-една паралелка V клас – 15 ученици;
-една паралелка VІ клас – 15 ученици;
-една паралелка ІІІ клас – 9 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3
и чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г.
на Министерството на образованието и науката, като се осигуряват
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в
размер на 78 498 лв., от които 39 249 лв. до 31.12.2020 г.
6. Дава съгласие за формиране в ОУ „Иван Вазов” - Варна за
учебната 2020/2021 г. на самостоятелни паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
-една паралелка ІІ „б“ клас - 14 ученици;
-една паралелка ІІІ „б“ клас - 14 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3,
от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в
размер на 4 485 лв., от които 1 495 лв. до 31.12.2020 г.
7. Дава съгласие за формиране в СУ „Пейо К. Яворов” - Варна за
учебната 2020/2021г. на самостоятелни паралелки под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- една паралелка VІІІ „б“ клас, профил „Предприемачески“ - 14
ученици;
- една паралелка XІ „б“ клас, профил „Предприемачески“ - 10
ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3
от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в
размер на 13 457 лв., от които 4 486 лв. до 31.12.2020 г.
8. Дава съгласие за формиране в СУ „Елин Пелин“ - Варна за
учебната 2020/2021г. на самостоятелна паралелка под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- една паралелка ХІ „б“ клас, профил „Софтуерни и хардуерни
науки“ – 9 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от
Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в
размер на 25 232 лв., от които 8 411 лв. до 31.12.2020 г.
9. Дава съгласие за формиране в Професионална гимназия по
горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ - Варна за
учебната 2020/2021г. на самостоятелна паралелка под норматива за
минимален брой ученици, както следва:
- една паралелка VІІІ клас специалност „Горско и ловно стопанство“,
професия „Техник-лесовъд“ – 15 ученици;
- една паралелка ІX „г“ клас специалност „Парково строителство и
озеленяване“ /дуална форма на обучение/ - 17 ученици;
-една паралелка X „г“ клас специалност „Парково строителство и
озеленяване“ /7 ученици със СОП/ - 14 ученици;
-една паралелка XІІ „а“ клас специалност „Мебелно производство“
/дуална форма на обучение/ - 10 ученици;
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3
от Наредба за финансирането на институциите в системата на

предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в
размер на 24 549 лв., от които 8183 лв. до 31.12.2020 г.
Необходимите финансови средства в размер на 213 438 лв. да бъдат
осигурени като дофинансиране по бюджета на съответните училища от
бюджета на Община Варна за 2020 г. и 2021 г., съгласно приложение към
настоящото решение.

422-2. На основание 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. №
РД20022773ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат
осигурени 101 336 лв. с ДДС от бюджета на Община Варна за 2020 г. за
внедряване на модел „Едно към едно (1:1)“ в девет общински училища
в гр. Варна за закупуване на електронни устройства (хромбук) за учители и
ученици. Средствата са осигурени чрез компенсирана промяна, както
следва:
Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в
местна дейност 369 „Други дейности за младежта“, програма „Младежки
дейности“, § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ в размер
на 101 336 лв.
Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. за
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“,
дофинансиране на § 52 01 „Компютри и хардуер“ за:
1. ОУ „Панайот Волов“ – 9 433 лв. с ДДС;
2. ОУ „Йордан Йовков“ – 9 974 лв. с ДДС;
3. ОУ „Петко Славейков“ – 12 046 лв. с ДДС;
4. ОУ „Захари Стоянов“ – 11 882 лв. с ДДС;
5. СУ „Найден Геров“ – 10 182 лв. с ДДС;
6. ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – 17 698 лв. с ДДС;
7. МГ „Д-р Петър Берон“ – 11 832 лв. с ДДС;
8. І ЕГ – 9 368 лв. с ДДС;
9. ІV ЕГ „Фр. Жолио Кюри“ – 8 921 лв. с 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.

423-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД19005415ВН-036ВН/04.11.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява
средства за съфинансиране по проект „Изграждане на „Център за грижа с
лица с различни форми на деменция и ремонт на сграда за „Дневен
център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните
семейства“ на територията на Община Варна“ за осигуряване на
допълнителни дейности в размер на 252 448,21 лв. (двеста петдесет и две
хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и двадесет и една ст.).
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна, §62
„Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“
и да се отразят в Приложение 4 „Разчет за капиталови разходи за
съфинансиране по оперативни програми и проекти по източници на
финансиране /ЕСИФ и ДЕС/“ и в приложение 34 „Индикативен годишен
разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна, в
това число индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със
средства от Европейския съюз“.

424-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 и чл.59-61 от

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД20022552АС/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP0012.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;
2. Одобрява текста на проект за Споразумение за партньорство по
интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
(водеща програма) и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото
решение;
3. В изпълнение на горното решение, Общински съвет - Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за
партньорство във връзка с подготовката и изпълнението на интегрирано
проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (водеща програма)
и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г.;
4. Дава съгласие след одобрение на интегрирано проектно
предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа
до образование“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова
помощ, Община Варна да осигури средства от бюджета на Община Варна
за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от
Програмата;
На основание чл.60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
Решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно
кратките срокове за представяне на проектното предложение.

425-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 59-61 от Закона за

местното самоуправление и местна администрация и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД20022859ПР/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Одобрява текста на Споразумение за партньорство във връзка с
изпълнението на Проект „Прилагане на иновативни мерки за
смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в
България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични

промени“, Резултат 4: „Повишаване възможностите за местните общини да
намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени“,
съгласно приложение към настоящото решение.
2. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише
Споразумение за партньорство, във връзка с изпълнение на проект
„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към
изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване
на околната среда и климатични промени“, Резултат 4: „Повишаване
възможностите за местните общини да намаляват емисиите и да се
адаптират към климатичните промени“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
Решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно
кратките срокове за сключване на Договор за безвъзмездна финансова
помощ и стартиране на дейностите по вече одобрения проект.

426-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022736ВН-001ВН/25.11.2020 г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.053
„Екологична и устойчива рибарска област” по Мярка 3.1.1.
„Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група
„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско
дело и рибарство 2014-2020;
2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за
финансирането на проект по процедура чрез подбор на проекти
BG14MFOP001-4.053 „Екологична и устойчива рибарска област“ по Мярка
3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР
на Местна инициативна рибарска група „Варна, район АспаруховоБелослав-Аксаково“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020,
Община Варна да осигури средства в размер до 66 000 лева с ДДС от
бюджета на Община Варна за обезпечаване на допустимите разходи, преди
те да бъдат възстановени.
3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на
Община Варна в размер до 15 000 лева на разходи за възнаграждения и

осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проект, по
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.053 „Екологична и
устойчива рибарска област“ по Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива
рибарска област“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие
на Местна инициативна рибарска група „Варна, район АспаруховоБелослав-Аксаково“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
Задължава Кмета на Община Варна да извърши всички правни и
фактически действия по изпълнение на горните решения.

427-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022736ВН-002ВН/25.11.2020 г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства по процедура чрез
подбор на проекти BG14MFOP001-4.069 „Подобряване на достъпа до
рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, мярка
2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване
на синия потенциал”, от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на Местна инициативна рибарска група „Варна, район
Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство
2014-2020г.;
2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за финансиране
по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.069 „Подобряване
на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия
потенциал”, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, от Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска
група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020г., Община Варна да осигури средства в
размер до 470 000 лева с ДДС от бюджета на Община Варна за съответната
година, за обезпечаване на допустимите разходи, преди те да бъдат
възстановени.
3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на
Община Варна в размер до 37 000 лева на разходи за възнаграждения и
осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проекта, по
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.069 „Подобряване на

достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”,
мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и
увеличаване на синия потенциал”, от Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Варна, район
Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство
2014-2020г.
4. Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да
извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на
настоящото решение.

428-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян
Йорданов Стоянов, Председател на Управителния съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна,
район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ с рег. №
ОС20000675ВН/12.11.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и
упълномощава кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на
Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 165 287.39 лв. (сто шестдесет и
пет хиляди двеста осемдесет и седем лева и тридесет девет стотинки) за
обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане за 2021 г.
на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово
- Белослав – Аксаково“ по Административен договор № МДР-ИП-0175/10.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите
местно развитие и Споразумение за управление на стратегия за Водено от
общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. сключени
между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район
Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и управляващия орган на Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура BG14MFOP001-4.002
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие",
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно 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 - във връзка с кратките срокове за
усвояване на средствата по проекта, именно: съгласно т. 8 от Приложение
№ 9 към подписания Административен договор № МДР-ИП-01-

75/10.07.2018 год. следва да бъде изготвен и одобрен годишен бюджет за
следващата календарна година, в срок най-късно до 20.12.2020 г.

429-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД20006854ВН-011ВН/02.12.2020 г., Общински
съвет - Варна дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Варна да
издаде Запис на заповед по образец, в полза на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция на Програмата за морско дело и
рибарство 2014-2020 г., за сума в размер на 29 664,23 лв. (двадесет и девет
хиляди, шестстотин шестдесет и четири лева и двадесет и три стотинки),
платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане срока за
изпълнение на инвестицията/дейностите, за обезпечаване на 110% от
заявения размер на Искане за възстановяване на разходи за ДДС към
искане за авансово плащане по проект „Създаване на морски
образователен център, обновяване и оборудване на Народно читалище
„Васил Левски – Галата 1927“, гр. Варна“, Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-0110/06.04.2020 г., по процедура BG14MFOP001-4.006 МИРГ ВБА мярка
2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване
на синия потенциал“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
г., съгласно 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 - във връзка с кратките срокове за
стартиране на дейностите.

430-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 34 от Постановление на
Министерски съвет №381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2020 г. и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД20022648ВН/24.11.2020 г., Общински съвет –
Варна допълва и изменя Приложение 21 „Списък на длъжностите и на

лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на
Община Варна за 2020 г.“, приет с Решения №156-4(№4)/11.02.2020 г.,
раздел IX и №248-3(№6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна, в
частта на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна, съгласно
приложение към настоящото решение.

431-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал.1 от
Наредба на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Варна и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № МД20001442ВН001ВН/06.11.2020 г., Общински съвет – Варна освобождава от заплащане
на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване за определен период от 2020г. задължените лица
предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили
стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот, на територията
на Община Варна. Преустановяването на дейността за съответния период
се удостоверява от лицата с финансови и други документи, като например:
- касови отчети от фискалните устройства за периода от 01.01.2020 г.
до 13.03.2020 г., както и касови отчети от фискалните устройства за
съответния период на преустановяване на дейността;
- отчетни регистри – дневник на покупките и дневник на продажбите
(чл.124, ал.1 от ЗДДС) и съответната справка-декларация по чл. 125, ал. 1
от ЗДДС за периода от 01.01.2020 г. до 13.03.2020 г., както и отчетни
регистри – дневник на покупките и дневник на продажбите (чл. 124, ал. 1
от ЗДДС) и съответната справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за
съответния период на преустановяване на дейността;
- рекапитулации на Фонд работна заплата за периода от 01.01.2020 г.
до 13.03.2020 г., както и рекапитулации на Фонд работна заплата за
съответния период на преустановяване на дейността;
- справка за отработени дни, отпуски, отсъствия за периода от
01.01.2020 г. до 13.03.2020 г., както и справка за отработени дни, отпуски,
отсъствия за съответния период на преустановяване на дейността;
- декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Служителят от общинската администрация (орган по приходите) има
право да поиска допълнителни от изброените по-горе финансови и други
документи, доказващи преустановяването на стопанската дейност на
съответното предприятие.

Управителят или упълномощено от него лице подава искане за
освобождаване от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в дирекция
„Местни данъци“, придружено със гореописаните финансови документи.
Копията на приложените към искането документи се подават заверени с
подпис и печат за вярност.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

432-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 от
Закона за местните данъци и такси и по предложение от групата общински
съветници от ПП „Възраждане“ в Общински съвет – Варна с рег. №
ОС20000563ВН/21.09.2020 г., Общински съвет – Варна изменение на т. 6
от част II на чл. 67 от Наредбата за определянето администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна без
такса за издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения по
Закона за местните данъци и такси.
Решението не се приема.

433-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административно –
процесуалния кодекс и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20016337ВН/01.09.2020 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба
за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община
Варна, приета с решение № 2080-9/40/30.03.2015 г. на Общински съвет –
Варна и приема Наредба за реда и условията за пътуване в
обществения транспорт на Община Варна, съгласно приложение към
настоящото решение.

434-2. На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местно

самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и

условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна
определя Цени на превозните документи, както следва:
I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА
БИЛЕТИ /МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН
ПЪТНИК, ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ:
1. Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ
60 минути – 1,00 лв.
90 минути – 1,50 лв.
120 минути – 1,80 лв.
Целодневен –4,00 лв.
2. Електронен билет за пътуване
60 минути – 1,00 лв.
90 минути – 1,50 лв.
120 минути – 1,80 лв.
Целодневен – 4,00 лв.
3. Извънреден билет за пътуване (системен бон)
60 минути – 1,00 лв.
90 минути - 1,50 лв.
120 минути - 1,80 лв.
Целодневен – 4,00 лв.
4. Билет за нередовен пътник:
60 минути – 30,00 лв.
5. Електронна предплатена карта за пътуване
10 лева - 11 часа времепътуване
*/1 пътуване бонус/ Картата може да се зарежда с различна сума. На
всеки 10,00 лв. се получава 1 пътуване в рамките на 1 час бонус.
6. Електронна абонаментна карта – Свободна;
1 линия/ 1 месец – 35,00 лв.
Всички линии/ 1 месец – 50,00 лв.
7. Изгубена/ повредена от пътника електронна карта - 2,00 лв.
8. Дефектна карта – подновява се без допълнително заплащане;
II. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ:
А. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за пътуване с обществения градски
транспорт на територията на град Варна, съгласно границите по
Общия устройствен план по редовна тарифа
1. Месечна абонаментна карта за една линия – 35 лв.;
2. Месечна абонаментна карта за всички линии – 50 лв.;
3. Тримесечна абонаментна карта за една линия – 90 лв.;
4. Тримесечна абонаментна карта за всички линии – 135 лв.;
5. Шестмесечна абонаментна карта за една линия – 180 лв.;
6. Шестмесечна абонаментна карта за всички линии – 270 лв.;
7. Годишна абонамента карта за всички линии – 520 лв.

Б. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за пътуване с обществения
транспорт по крайградските автобусни линии от транспортната схема
на община Варна, по съответното направление по редовна тарифа:
1. Гр. Варна – с.Тополи:
1.1. Месечна абонаментна карта – 48 лв.;
1.2. Тримесечна абонаментна карта – 129 лв.;
1.3. Шестмесечна абонаментна карта – 258 лв.
1.4. Годишна абонаментна карта – 516 лв.
2. Гр. Варна – с. Константиново:
2.1. Месечна абонаментна карта – 64 лв.;
2.2. Тримесечна абонаментна карта – 177 лв.;
2.3. Шестмесечна абонаментна карта – 354 лв.
2.4. Годишна абонаментна карта – 708 лв.
3. Гр. Варна – с. Казашко:
3.1. Месечна абонаментна карта – 56 лв.;
3.2. Тримесечна абонаментна карта – 153 лв.;
3.3. Шестмесечна абонаментна карта – 306 лв.
3.4. Годишна абонаментна карта – 612 лв.
4. Гр. Варна – с. Звездица и Гр. Варна – с. Каменар:
4.1. Месечна абонаментна карта – 52 лв.;
4.2. Тримесечна абонаментна карта – 141 лв.;
4.3. Шестмесечна абонаментна карта – 282 лв.
4.4. Годишна абонаментна карта – 564 лв.
5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“:
5.1. Месечна абонаментна карта – 120 лв.;
5.2. Тримесечна абонаментна карта – 345 лв.;
5.3. Шестмесечна абонаментна карта – 690 лв.
5.4. Годишна абонаментна карта – 1380 лв.
6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/
6.1. Месечна абонаментна карта – 84 лв.;
6.2. Тримесечна абонаментна карта – 237 лв.;
6.3. Шестмесечна абонаментна карта – 474 лв.
6.4. Годишна абонаментна карта – 948 лв.
7. Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“
7.1. Месечна абонаментна карта – 80 лв.;
7.2. Тримесечна абонаментна карта – 225 лв.;
7.3. Шестмесечна абонаментна карта – 450 лв.
7.4. Годишна абонаментна карта – 900 лв.
III. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ
А. За издаване на една абонаментна карта на преференциални
цени на територията на град Варна съгласно определените граници по
Общия устройствен план:

1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на
територията на град Варна – 2 лв. месечно за една вътрешноградска линия;
2. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на
територията на град Варна – 8 лв. месечно за всички вътрешноградски
линии;
3. Учащи се в учебни заведения в гр. Варна – заплащат 15 лв.
месечно за абонаментна карта за всички линии в чертите на града;
4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта за
всички линии месечно – 25 лв.;
5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % - заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта за
всички линии месечно – 15 лв.;
6. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта за всички линии месечно – 8 лв.;
7. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта
за всички линии месечно – 15 лв.;
8. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта за всички линии
месечно, която включва и правото на пътуване на един придружител,
заедно с лицето с увреждане.
Б. За издаване на една месечна абонаментна карта на
преференциални цени за пътуване с обществения транспорт по
крайградските автобусни линии от транспортната схема на община
Варна, по съответното направление на преференциални цени, както
следва:
1. Гр. Варна – с. Тополи:
1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на
територията на град Варна – 5 лв.;
1.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
1.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 24
лв.;
1.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 14
лв.;
1.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 8 лв.;
1.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
14 лв.;
1.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
2. Гр. Варна – с. Константиново:
2.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
2.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
2.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 32
лв.;
2.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 19
лв.;
2.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 10 лв.;
2.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
19 лв.;
2.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.

3. Гр. Варна – с. Казашко:
3.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
3.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
3.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 28
лв.;
3.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17
лв.;
3.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 9 лв.;
3.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
17 лв.;
3.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
4. Гр. Варна – с. Звездица и гр. Варна – с. Каменар:
4.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
4.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
4.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 26
лв.;
4.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 16
лв.;
4.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 8 лв.;
4.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
16 лв.;
4.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“:
5.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
5.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
5.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 60
лв.;
5.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 36
лв.;
5.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 19 лв.;
5.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
36 лв.;
5.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/
6.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
6.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
6.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 42
лв.;
6.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %

до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 25
лв.;
6.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 13 лв.;
6.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
25 лв.;
6.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
7. Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“
7.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса
за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес
на територията на град Варна – 5 лв.;
7.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;
7.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 %
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 40
лв.;
7.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 %
до 90 % заплащат 24 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17
лв.;
7.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 %
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна
абонаментна карта – 13 лв.;
7.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта –
24 лв.;
7.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.
Граждани, изгубили/повредили персонализирана картата за
пътуване на преференциални цени, заплащат за издаването на
дубликат - цена в размер на 7,00 лв.
IV. БИЛЕТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, издадени по реда на

Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
– 1,00 лв.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решенията, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда, с оглед необходимостта от
незабавно регламентиране на обществените отношения, свързани с
определяне и администриране на цените на превозните документи,
осигуряване на непрекъсваемост на процеса по изпълнение на транспортно
обслужване на територията на община Варна и обезпечаване на високия
обществен интерес.

435-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от
Закона за местните данъци и такси и чл. 34 и сл. от Наредба на Общински
съвет - Варна за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Варна, във връзка със Заповед
№ РД-01- 677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на
Република България и въведените с нея временни противоепидемични
мерки на територията на Република България, считано от 23:30 часа на
27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и по предложение от групата общински
съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. №
ОС20000696ВН/30.11.2020 г., Общински съвет – Варна освобождава от
заплащане на местни такси за ползване на детски ясли и детски
градини
задължените
лица
за
срока
на
въведените
противоепидемични мерки, а именно: от 28.11.2020 до 21.12.2020 г.
На лицата заплатили месечна такса за горепосочения период, същата
ще бъде прехвърлена за месеца, през който се възстанови работата на
детските заведения.
435-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка със
Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на
Република България и въведените с нея временни противоепидемични
мерки на територията на Република България, считано от 23:30 часа на
27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и по предложение от групата общински
съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. №
ОС20000696ВН/30.11.2020 г., Общински съвет - Варна освобождава от
заплащане на такси, наеми и цени на услуги обектите по чл. 72 от
Закона за местните данъци и такси, по чл. 56 и §17 от Закона за

устройството на територията, цена на услугата сметоизвозване и обектите
нежилищна общинска собственост, които попадат в обхвата на Заповед №
РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и са
преустановили дейност, за срока от 28.11.2020 до 21.12.2020 г.
На юридическите и физическите лица, които са заплатили местните
такси, наеми и цени на услуги по договори и обезщетения с Община
Варна за този период, сумата ще бъде приспадната от следващите
плащания.

436-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за
лечебните заведения, във връзка с писмо от управителя на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания Варна“ ЕООД с рег. № ОС20000597ВН/08.10.2020 г.,
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови
средства в размер до 354 215,04 лв. /триста петдесет и четири хиляди
двеста и петнадесет лева и четири стотинки/ за нуждите на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147, като целева
субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение към „Енерго
Про-Варна“ ЕАД, „Ученическо и столово хранене“ ЕАД и за заплати,
осигуровки и данъци на персонала, с изключение възнагражденията на
управителя и главния счетоводител на лечебното заведение.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020
г.
Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“
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.
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, а именно осуетяване на
възможността за водене на съдебни производства, които биха довели до
увеличаване на основните задължения с начисляването на лихви, такси и
разноски за сметка на лечебното заведение.

437-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
ОС20000443ВН/17.07.2020 г. от Администрацията на Президента на
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на
Република България да не се опрости задължението на Станислав
Михалев от гр. Варна.
437-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
ОС20000443ВН-001ВН/17.07.2020 г. от Администрацията на Президента
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента
на Република България да не се опрости задължението на Кремена
Чобанова от гр. Варна.

438-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД20024059ВН/14.12.2020 г., Общински съвет –
Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства по Проект
„Красива България“ - 2021, Мярка М02 „Подобряване на социалната
инфраструктура“ със заявление за „Основен ремонт и реконструкция на
площадки за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство”, УПИ II
„Детска площадка“, кв. 58 б по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен
погреб“ бл. 6, гр. Варна“.
2. Дава съгласие след одобрение за финансиране на заявление за
„Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ №
2 „Щастливо детство”, УПИ II „Детска площадка“, кв. 58 б по плана на 11
м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ бл. 6, гр. Варна“ по Проект
„Красива България“ 2021, Мярка М02 „Подобряване на социалната
инфраструктура" и подписване на Споразумение, Община Варна в срок до
10 дни да приведе съфинансирането по проекта в размер на 77 454.63 лева
/седемдесет и седем хиляди четиристотин петдесет и четири лева и
шестдесет и три стотинки/ или 50% от стойността на проекта.
3. Дава съгласие след одобрение на проекта да бъде осигурена сума в
размер на 4368.44 лева/четири хиляди триста шестдесет и осем лева и
четиридесет и четири стотинки/ за покриване на разходите за строителен и
авторски надзор на обект: „Основен ремонт и реконструкция на площадки
за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство”, УПИ II „Детска
площадка“, кв. 58 б по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен погреб“

бл. 6, гр. Варна“ финансиран по Проект „Красива България" 2021, Мярка
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура".
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
Решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно
кратките срокове за представяне на проектното предложение.

439-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за
лечебните заведения, решение № 415-2 от Протокол № 9 от 20.11.2020 г. и
във връзка с предоставени доклади с мотивирана обосновка от
управителите на общинските диагностично-консултативни центрове с
разкрити и функциониращи „Ковид зони“ - „Диагностично консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД с рег. №
РД20023113ВН/01.12.2020 г. и № РД20023388ВН/04.12.2020 г.,
„Диагностично – консултативен център „Свети Иван Рилски – Аспарухово
– Варна“ ЕООД с рег. №З20000933ВН/01.12.2020г., „Диагностично консултативен център 3 – Варна“ ЕООД с рег. №З20000929ВН/30.11.2020
г., „Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД с рег. №З20000927ВН/30.11.2020 г., „Диагностично - консултативен
център „Чайка““ ЕООД с рег. № З20000925ВН_001ВН/03.12.2020 г. и по
предложение от проф. Анелия Клисарова – председател на ПК
„Здравеопазване“ с рег. № ОС20000722ВН/15.12.2020 г.
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат изплатени
финансови средства, като целева субсидия в район с повишен здравен риск
на лечебните заведения с разкрити и функциониращи „Ковид зони“ в
подкрепа на работещите на първа линия в условията на развиваща се
пандемия от COVID - 19, както следва:
1. „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ –
Варна“ ЕООД - в размер до 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева);
2. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна“ ЕООД- в размер до 6 000 лв. (шест хиляди лева);
3. „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД - в
размер до 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева);
4. „Диагностично - консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД – в размер до 12 000 (дванадесет хиляди лева);
5. „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД – в размер
до 6 000 лв. (шест хиляди лева).
Необходимите средства в размер до 48 000 лева да бъдат осигурени
от бюджета на Община Варна за 2020 г. с компенсирана промяна в дейност

469 „Други дейности по здравеопазването“ по § 43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“ за сметка на § 10
„Издръжка“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като се цели подпомагане на работещите на първа линия в
„Ковид зони“ и от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

440-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
възлага на проф. д-р Анелия Клисарова – председател на ПК
„Здравеопазване“ да изготви надлежно и внесе до следващото заседание на
Общински съвет – Варна предложение за закупуване на дигитален
мобилен рентгенов апарат тип кугел за нуждите на „Диагностично –
консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
441-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
възлага на Кмета на Община Варна да предприеме мерки и действия за
сертифициране на Община Варна по сертификат ISO 37001 – anty-bribery.
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
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Роза“
№ 1, ПИ 35701.503.87.
(2) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан
Кардам“ № 4, ПИ 35701.501.353.
(3) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан
Аспарух“ № 12, ПИ 35701.501.508.
(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан
Аспарух“ № 11, ПИ 35701.501.315.
(5) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул.
„Момина сълза“ № 30-32, ПИ 35701.503.428.
(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“
№ 46, ПИ 35701.503.89.
(7) – 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 недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
ул. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор
10135.2556.355.2.6.
(8) – 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 недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
ул. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор
10135.2556.355.2.5.
(9) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна,
жк „Чайка“ до бл. 34, в полза на Висш съдебен съвет за нуждите на
Апелативен съд – Варна.
(10) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
местност „Баба Алено“, в полза на Приют за временно настаняване на
бездомни и социално слаби лица.
(11) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, в полза на Основно училище
„Патриарх Евтимий“.
(12) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 19, в полза на Основно училище
„Кирил и Методий“.
(13) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, в полза на Първа езикова гимназия – Варна.
(14) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имот, находящ се гр. Варна, жк „Младост“ I, в полза на
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и Основно
училище „Антон Страшимиров“.
(15) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, в полза на Детска градина № 5
„Слънчо“.
(16) – изменение 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.
„Цар Освободител“ № 64, в полза на Сдружение „Асоциация да съхраним
жената“.

(17) – изменение 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.
„Витко Христов“, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Съучастие“.
(18) – изменение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Шипка“ № 17-19, в полза на Сдружение „Синдикат на българските
учители“.
(19) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване
действието на договор с рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, в полза на Детска градина № 10
„Карамфилче“.
(20) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за учредяване на право на ползване върху имот, находящ се в
местност „Кайряк“, ПИ 10135.4016.28., за устройване на 150 броя пчелни
семейства.
(21) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за ползване
спортните обекти и съоръжения на Община Варна в СК „Простор“, СК
„Локомотив“, ПК „Приморски“, Многофункционална спортна зала на
Първа езикова гимназия, ОСРК „Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна
база и Гребна база на спортните клубове.
(22) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване
на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти,
находящи се в гр. Варна, жк „Чайка“, ПИ 10135.2562.273, ПИ
10135.2562.270, ПИ10135.2562.214 и ПИ10135.2562.142.
(23) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация
новоизградени инфраструктурни обекти.
(24) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 89-2
(4)/11.02.2020 г. на Общински съвет – Варна.
(25) – вземане на решение за увеличаване на капитала на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД и промяна на
Устава на дружеството.
(26) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, находящ се в гр.
Варна, со „Планова“.

(27) – определяне предназначението на жилища – собственост на
Община Варна.
(28) – вземане на решение за закриване на специализирано звено за
изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския
бюджет – Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“.
(29) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“
ЕООД.
(30) – отмяна на решение № 385-3/(8)29.09.2020 г., даване на
съгласие за прекратяване действието на договор с рег. №
Д20001575ВН/25.11.2020 г. и вземане решение за прехвърляне
безвъзмездно в собственост на Висш съдебен съвет имот, находящ се в гр.
Варна, ул. „Кракра“ № 2.
(31) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение Община Варна да придобие безвъзмездно собствеността върху
недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47.
(32) – даване на съгласие за бракуване на автобуси – собственост на
„Градски транспорт“ ЕАД.
(33) – даване на съгласие за изработване и одобряване на проект за
Подробен устройствен план – План за регулация за изменение на УПИ VІІ
„Ритуален комплекс“ /ПИ10135.1506.401, ПИ 10135.1506.948, ПИ
10135.1506.397/, кв.108 по плана на 7-ми микрорайон на град Варна,
ул.“Крали Марко“ № 1, 3, 5.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

442-3. 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. № РД20022769ВН/25.11.2020 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
община Варна, село Каменар, ул. „Роза“ № 1, представляващ поземлен
имот с идентификатор 35701.503.87 (тридесет и пет хиляди седемстотин и
едно.петстотин и три.осемдесет и седем), с площ от 596 (петстотин
деветдесет и шест) кв.м, в размер на 9 710 лв. (девет хиляди седемстотин и
десет лева), без включен ДДС.

442-3-1. 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, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022769ВН/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 35701.503.87 (тридесет и пет хиляди
седемстотин и едно.петстотин и три.осемдесет и седем), с площ от 596
(петстотин деветдесет и шест) кв.м, при граници: ПИ 35701.503.379, ПИ
35701.503.91, ПИ 35701.503.90, ПИ 35701.503.88, ПИ 35701.503.122 и ПИ
35701.503.120.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост
№10460/14.08.2020г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 9 710 лв. (девет хиляди
седемстотин и десет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 971,00 лв. (деветстотин седемдесет и един лева).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. 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.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 971,00 лв.
(деветстотин седемдесет и един лева), платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
200
лв.
(двеста
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са 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.

443-3. 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. № РД20022775ВН/25.11.2020 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
община Варна, село Каменар, ул. „Хан Кардам“ № 4, представляващ
поземлен имот с идентификатор 35701.501.353 (тридесет и пет хиляди
седемстотин и едно.петстотин и едно.триста петдесет и три), целия с площ
от 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м, в размер на 24 518 лв. (двадесет и
четири хиляди петстотин и осемнадесет лева), без включен ДДС.
443-3-1. 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, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022775ВН/25.11.2020 г., Общински

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Кардам“ № 4, представляващ
поземлен имот с идентификатор 35701.501.353 (тридесет и пет хиляди
седемстотин и едно.петстотин и едно.триста петдесет и три), целия с площ
от 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м, при граници на имота: ПИ
35701.501.354, ПИ 35701.501.429, ПИ 35701.501.352, ПИ 35701.501.351 и
ПИ 35701.501.350.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост
№10463/14.08.2020 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 24 518 лв. (двадесет и
четири хиляди петстотин и осемнадесет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 2 451,80 лв. (две хиляди четиристотин петдесет и един
лева и осемдесет стотинки).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. 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.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 451,80 лв.
(две хиляди четиристотин петдесет и един лева и осемдесет стотинки),

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
200
лв.
(двеста
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са 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.

444-3. 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. № РД20022768ВН/25.11.2020 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
община Варна, село Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 12, представляващ
поземлен имот с идентификатор 35701.501.508 (тридесет и пет хиляди
седемстотин и едно.петстотин и едно.петстотин и осем), с площ от 580
(петстотин и осемдесет) кв.м, в размер на 19 520 лв. (деветнадесет хиляди
петстотин и двадесет лева), без включен ДДС.
444-3-1. 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, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022768ВН/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 12, представляващ
поземлен имот с идентификатор 35701.501.508 (тридесет и пет хиляди
седемстотин и едно.петстотин и едно.петстотин и осем), с площ от 580
(петстотин и осемдесет) кв.м, при граници: ПИ 35701.501.509, ПИ
35701.501.510, ПИ 35701.501.448, ПИ 35701.501.447 и ПИ 35701.501.507.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост
№10458/14.08.2020г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 19 520 лв. (деветнадесет
хиляди петстотин и двадесет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 1 952,00 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. 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.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 952,00 лв.
(хиляда деветстотин петдесет и два лева), платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу

сумата
от
200
лв.
(двеста
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са 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.

445-3. 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. № РД20022770ВН/25.11.2020 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
община Варна, село Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 11, представляващ
поземлен имот с идентификатор 35701.501.315 (тридесет и пет хиляди
седемстотин и едно.петстотин и едно.триста и петнадесет), целия с площ
от 790 (седемстотин и деветдесет) кв.м, в размер на 31 908,10 лв. (тридесет
и една хиляди деветстотин и осем лева и десет стотинки), без включен
ДДС.
445-3-1. 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, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022770ВН/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 11, представляващ
поземлен имот с идентификатор 35701.501.315 (тридесет и пет

хиляди.седемстотин и едно.петстотин и едно.триста и петнадесет), целия с
площ от 790(седемстотин и деветдесет) кв.м, при граници на имота: ПИ
35701.501.448, ПИ 35701.501.309, ПИ 35701.501.430, ПИ 35701.501.537 и
ПИ 35701.501.258.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост
№10462/14.08.2020 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 31 908,10 лв. (тридесет и
една хиляди деветстотин и осем лева и десет стотинки), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 3 190,81 лв. (три хиляди сто и деветдесет лева и
осемдесет и една стотинки).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. 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.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 190,81 лв.
(три хиляди сто и деветдесет лева и осемдесет и една стотинки), платими
по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
200
лв.
(двеста
лева),
платима
по
IBAN:

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са 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.

446-3. 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. № РД20022765ВН/25.11.2020 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
община Варна, село Каменар, ул. „Момина сълза“ № 30-32
представляващ поземлен имот с идентификатор 35701.503.428 (тридесет и
пет хиляди седемстотин и едно.петстотин и три.четиристотин двадесет и
осем), с площ от 364 кв.м (триста шестдесет и четири) кв.м, в размер на 7
154 лв. (седем хиляди сто петдесет и четири лева), без включен ДДС.
446-3-1. 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, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022765ВН/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
Община Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 30-32, представляващ
поземлен имот с идентификатор 35701.503.428 (тридесет и пет хиляди
седемстотин и едно.петстотин и три.четиристотин двадесет и осем), с площ
от 364 кв.м (триста шестдесет и четири) кв.м, при граници: ПИ

35701.503.430, ПИ 35701.503.116, ПИ 35701.503.101, ПИ 35701.503.427 и
ПИ 35701.503.432.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост
№10461/14.08.2020 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 7 154 лв. (седем хиляди
сто петдесет и четири лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна цена, в
размер на 715,40 лв. (седемстотин и петнадесет лева и четиридесет
стотинки).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. 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.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 715,40 лв.
(седемстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки), платими по
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
200
лв.
(двеста
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са 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.

447-3. 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. № РД20022764ВН/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител
на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
община Варна, село Каменар, ул. „Липа“ № 46, представляващ поземлен
имот с идентификатор 35701.503.89 (тридесет и пет хиляди седемстотин и
едно.петстотин и три.осемдесет и девет), с площ от 580 (петстотин и
осемдесет) кв.м, в размер на 19 520 лв. (деветнадесет хиляди петстотин и
двадесет лева), без включен ДДС.
447-3-1. 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, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022764ВН/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
Община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 46, представляващ поземлен
имот с идентификатор 35701.503.89 (тридесет и пет хиляди седемстотин и
едно.петстотин и три.осемдесет и девет), с площ от 580 (петстотин и
осемдесет) кв.м, при граници: ПИ35701.503.105, ПИ35701.503.99,
ПИ35701.503.88 и ПИ35701.503.90.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост
№10459/14.08.2020 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 19 520 лв. (деветнадесет
хиляди петстотин и двадесет лева), без включен ДДС.

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна цена, в
размер на 1 952,00 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. 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.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 952,00 лв.
(хиляда деветстотин петдесет и два лева), платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
200
лв.
(двеста
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са 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.

448-3. 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. № РД20022771ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.: Допълва т. 2 –
„Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба, съгласно
Закона за общинската собственост /“ в т.2.1. - „Имоти – частна общинска
собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс, съгласно ЗОС“ с имот – частна общинска собственост,
находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ № 24,
ет. 5, ап. 6, представляващ апартамент № 6/шест/ - самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.6 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста петдесет и пет.две.шест),
със застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест цяло и деветдесет и две
стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова с дневна и кухня,
кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ перални, коридор,
дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 6
/шест/ с площ от 15,69 (петнадесет цяло шестдесет и девет стотни) кв.м и
56,77 (петдесет и шест цяло седемдесет и седем стотни) кв.м идеални части
от общите части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна;
етажност – 5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на
същия етаж – няма, под обекта: самостоятелен обект в сграда
10135.2556.355.2.5, над обекта: няма, предмет на Акт за частна общинска
собственост №10077/11.04.2019 г.
448-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на
Община Варна с рег. № РД20022771ВН/25.11.2020 г. , чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител
на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община
Варна, гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ № 24, ет. 5, ап. 6,
представляващ апартамент № 6/шест/ - самостоятелен обект в сграда с

идентификатор 10135.2556.355.2.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и шест.триста петдесет и пет.две.шест), със
застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест цяло и деветдесет и две
стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова с дневна и кухня,
кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ перални, коридор,
дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 6
/шест/ с площ от 15,69 (петнадесет цяло шестдесет и девет стотни) кв.м и
56,77 (петдесет и шест цяло седемдесет и седем стотни) кв.м идеални части
от общите части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна;
етажност – 5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на
същия етаж – няма, под обекта самостоятелен обект в сграда
10135.2556.355.2.5, над обекта: няма, предмет на Акт за частна общинска
собственост №10077/11.04.2019 г., в размер на 265 800,00 лв. /двеста
шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС.
448-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 32, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 31, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на „Годишна
програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020
г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД
20022771ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска
собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Полковник
Свещаров“ № 24, ет. 5, ап. 6, представляващ апартамент № 6 /шест/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.6 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста
петдесет и пет.две.шест), със застроена площ от 136,92 (сто тридесет и
шест цяло и деветдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре,
столова с дневна и кухня, кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2
/две/ перални, коридор, дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо
складово помещение № 6 /шест/ с площ от 15,69 (петнадесет цяло
шестдесет и девет стотни) кв.м. и 56,77 (петдесет и шест цяло седемдесет и
седем стотни) кв.м идеални части от общите части на сградата и правото
на строеж; конструкция – масивна; етажност – 5 /пет/ етажа; година на
построяване – 2018 г., при граници: на същия етаж – няма, под обекта
самостоятелен обект в сграда10135.2556.355.2.5, над обекта: няма.
За имота е съставен акт за частна общинска собственост
№10077/11.04.2019 г.

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 265
800,00 лв. /двеста шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, без включен
ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на
26 580,00 лв. /двадесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева/.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица, които:
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в
Националната агенция за приходите;
1.2. нямат задължения към община Варна;
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда 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;
б) 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 обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 26 580.00лв.
/двадесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева/, 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 ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
500
/петстотин/
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.
3. Достигнатата при провеждане на публичния търг с явно наддаване
цена, следва да бъде заплатена с вече изградени обекти – жилища, на
територията на гр. Варна, които са собственост на спечелилия търга и
отговарят на следните задължителни изисквания:
- въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в
срок не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в
собственост на община Варна;
- годни са за обитаване без необходимост от извършване на ремонти
и довършителни строително-монтажни работи.
- със застроена площ до 55 кв. м.
4. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата
обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със
заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна
на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-голяма от достигнатата при
публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна
общинска собственост, разликата над тази сума не се заплаща от община
Варна на спечелилия публичния търг с явно наддаване.
5. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата
обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със
заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна
на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-малка от достигнатата при
публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна
общинска собственост, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия
публичния търг с явно наддаване в приход на бюджета на община Варна.
6. В договора, сключен със спечелилия публичния търг с явно
наддаване участник, задължително да се включат горепосочените условия.
7. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на
община Варна по извършването на огледите и приемането на
предложените обекти – жилища, от спечелилия публичния търг с явно
наддаване участник, да се осъществява от оторизирани представители на
дирекция „ Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при
община Варна.

449-3. 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. № РД20022767ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва т. 2
– „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба,
съгласно Закона за общинската собственост /“ в т.2.1. - „Имоти – частна
общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс, съгласно ЗОС“ с имот – частна общинска
собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Полковник
Свещаров“ № 24, ет. 4, ап. 5, представляващ апартамент № 5/пет/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.5 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста
петдесет и пет.две.пет), със застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест
цяло и деветдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова
с дневна и кухня, кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/
перални, коридор, дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово
помещение № 5 /пет/ с площ от 15,09 (петнадесет цяло и девет стотни) кв.м
и 56,70 (петдесет и шест цяло и седемдесет стотни) кв.м идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна;
етажност – 5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на
същия етаж – няма, под обекта: СОС 10135.2556.355.2.3, СОС
10135.2556.355.2.4, над обекта: СОС 10135.2556.355.2.6, предмет на Акт за
частна общинска собственост №10076/11.04.2019 г.
449-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
41, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета
на Община Варна с рег. № РД20022767ВН/25.11.2020 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община
Варна, гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ № 24, ет. 4, ап. 5,
представляващ апартамент № 5 /пет/ - самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.2556.355.2.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и шест.триста петдесет и пет.две.пет), със
застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест цяло и деветдесет и две
стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова с дневна и кухня,
кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ перални, коридор,
дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 5
/пет/ с площ от 15,09 (петнадесет цяло и девет стотни) кв. м и 56,70
(петдесет и шест цяло и седемдесет стотни) кв.м идеални части от общите
части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна; етажност –

5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на същия етаж
– няма, под обекта: СОС 10135.2556.355.2.3, СОС 10135.2556.355.2.4, над
обекта: СОС 10135.2556.355.2.6, предмет на Акт за частна общинска
собственост №10076/11.04.2019г., в размер 263 320,00 лв. /двеста
шестдесет и три хиляди триста и двадесет лева/, без включен ДДС.
449-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 32, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишна програма
за управление и разпореждане с общинска
собственост през 2020 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с
рег. № РД20022767ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна
общинска собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул.
„Полковник Свещаров“ № 24, ет. 4, ап. 5, представляващ апартамент №
5 /пет/ - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.5
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и
шест.триста петдесет и пет.две.пет), със застроена площ от 136,92 (сто
тридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от:
входно антре, столова с дневна и кухня, кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2
/две/ бани, 2 /две/ перални, коридор, дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с
прилежащо складово помещение № 5 /пет/ с площ от 15,09 (петнадесет
цяло и девет стотни) кв.м и 56,70 (петдесет и шест цяло и седемдесет
стотни) кв.м идеални части от общите части на сградата и правото на
строеж; конструкция – масивна; етажност – 5 /пет/ етажа; година на
построяване – 2018 г., при граници: на същия етаж – няма, под обекта:
СОС 10135.2556.355.2.3, СОС 10135.2556.355.2.4, над обекта: СОС
10135.2556.355.2.6.
За имота е съставен акт за частна общинска собственост
№10076/11.04.2019 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 263
320,00 лв. /двеста шестдесет и три хиляди триста и двадесет лева/, без
включен ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на
26 332,00 лв. /двадесет и шест хиляди триста тридесет и два лева/.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица, които:
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в
Националната агенция за приходите;
1.2. нямат задължения към община Варна;
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда 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;
б) 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 обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 26 332,00 лв.
/двадесет и шест хиляди триста тридесет и два лева/, 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 ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
500
/петстотин/
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.
3. Достигнатата при провеждане на публичния търг с явно наддаване
цена, следва да бъде заплатена с вече изградени обекти – жилища, на
територията на гр. Варна, които са собственост на спечелилия търга и
отговарят на следните задължителни изисквания:
- въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в
срок не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в
собственост на община Варна;

- годни са за обитаване без необходимост от извършване на ремонти
и довършителни строително-монтажни работи.
- със застроена площ до 55 кв. м.
4. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата
обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със
заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна
на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-голяма от достигнатата при
публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна
общинска собственост, разликата над тази сума не се заплаща от община
Варна на спечелилия публичния търг с явно наддаване.
5. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата
обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със
заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна
на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-малка от достигнатата при
публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна
общинска собственост, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия
публичния търг с явно наддаване в приход на бюджета на община Варна.
6. В договора, сключен със спечелилия публичния търг с явно
наддаване участник, задължително да се включат горепосочените условия.
7. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на
община Варна по извършването на огледите и приемането на
предложените обекти – жилища, от спечелилия публичния търг с явно
наддаване участник, да се осъществява от оторизирани представители на
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при
община Варна.

450-3. 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. № Д15001400ВН-011ВН/24.11.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна 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 част от

недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, жк
„Чайка“ до бл. 34, представляващ помещения, разположени в
подблоковото пространство на осем етажен жилищен блок, със
самостоятелен вход отляво, състоящ се от две помещения с площ от 37,95
(тридесет и седем цяло и деветдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за
общинска собственост № 58/07.02.1997 г.
450-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № Д15001400ВН011ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя за
безвъзмездно управление на Висш съдебен съвет, гр. София 1000, ул.
„Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, за нуждите на Апелативен съд - Варна,
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в Варна, ж.к
„Чайка“ до бл. 34, представляващ помещения разположени в подблоковото
пространство на осем етажен жилищен блок, със самостоятелен вход
отляво, състоящ се от две помещения с площ от 37,95 (тридесет и седем
цяло и деветдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост №
58/07.02.1997 г., за срок от 5 (пет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на 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.

451-3. 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. № РД20022661ВН/24.11.2020 г., Общински съвет –Варна
приема следното изменение в „Годишна 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 –

частна общинска собственост, находящ се в местност „Баба Алено“,
предмет на Акт за общинска собственост № 1888/09.10.2000 г.
451-3-1. 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. 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.
№
РД20022661ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна, дава съгласие
Община Варна да предостави безвъзмездно за управление на Приют за
временно настаняване на бездомни и социално слаби лица част от
материалната база на местност „Баба Алено“.
Имотът да се използва по предназначение - за предоставяне на
социални услуги.
Всички разходи във връзка с управлението на имота, включително и
разходи за поддръжка и текущи ремонти са за сметка на Приют за
временно настаняване на бездомни и социално слаби лица.
Предаването и приемането на частта от имота ще се извърши с
приемо -предавателни протоколи надлежно подписани от длъжностно лице
от община Варна и от Приюта.
Безвъзмездното управление върху частта от гореописания имот се
предоставя за срок до приключване на строителните работи по проект
„Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна“ по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040
“Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“, относно обект „Пристрояване, реконструкция,
основен ремонт и промяна на предназначението на част от помещенията на
Блок „А“, Блок „Б“ и топла връзка /фоайе/ на сграда за предоставяне на
социални услуги, с административен адрес „Петко Стайнов“ № 7, но не покъсно от м. Юни 2022 г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

452-3. 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. № РД20022677ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна 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 недвижим
имот находящ се в гр. Варна, ж.к „Владислав Варненчик" и съгласно Акт
за публична общинска собственост № 10454/14.06.2020 г. и Акт № 1 за
поправка от 24.09.2020 г., представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.4504.499 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин
и четири.четиристотин деветдесет и девет) с площ от 14 895
(четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) кв.м, сграда с
идентификатор 10135.4504.499.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.едно) със
застроена площ от 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв.м, конструкция
- масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на построяване - 1977 г.;
сграда с идентификатор 10135.4504.499.2 (десет хиляди сто тридесет и
пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и
девет.две) със застроена площ от 241 (двеста четиридесет и едни) кв.м,
конструкция - масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване 1977 г.; сграда с идентификатор 10135.4504.499.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет
и девет.три) със застроена площ от 52 (петдесет и два) кв.м, конструкция масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване - 1977 г.; сграда
с идентификатор 10135.4504.499.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.четири) със
застроена площ от 377 (триста седемдесет и седем) кв.м, конструкция масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с
идентификатор 10135.4504.499.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.пет) със
застроена площ от 559 (петстотин петдесет и девет) кв.м, конструкция масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с
идентификатор 10135.4504.499.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.шест) със
застроена площ от 1977 (хиляда деветстотин седемдесет и седем) кв.м,
конструкция - масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване 1977 г., предмет на Акт за публична общинска собственост №
10454/14.08.2020 г. и Акт № 1 за поправка от 24.09.2020 г.
452-3-1. 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 и 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.
№
РД20022677ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя за
безвъзмездно управление на ОУ „Патриарх Евтимий“, представлявано от

Директор , недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се
в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“ и съгласно Акт за публична
общинска собственост № 10454/14.06.2020 г. и Акт № 1 за поправка от
24.09.2020 г., представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.4504.499 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин
и четири.четиристотин деветдесет и девет)
с площ от 14 895
(четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) кв.м, сграда с
идентификатор 10135.4504.499.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.едно) със
застроена площ от 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв.м, конструкция
- масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на построяване - 1977 г.;
сграда с идентификатор 10135.4504.499.2 (десет хиляди сто тридесет и
пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и
девет.две) със застроена площ от 241 (двеста четиридесет и едни) кв.м,
конструкция - масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване 1977 г.; сграда с идентификатор 10135.4504.499.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет
и девет.три) със застроена площ от 52 (петдесет и два) кв.м, конструкция масивна, етажност – 1 /един/ етажа, година на построяване ~ 1977 г.; сграда
с идентификатор 10135.4504.499.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.четири) със
застроена площ от 377 (триста седемдесет и седем) кв.м, конструкция масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с
идентификатор 10135.4504.499.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.пет) със
застроена площ от 559 (петстотин петдесет и девет) кв.м, конструкция масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с
идентификатор 10135.4504.499.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.шест) със
застроена площ от 1977 (хиляда деветстотин седемдесет и седем) кв.м,
конструкция - масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване 1977 г., предмет на Акт за публична общинска собственост №
10454/14.08.2020 г. и Акт № 1 за поправка от 24.09.2020 г., за срок от 10
(десет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат
ежегодно по бюджета на учебното заведение.
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.

453-3. 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. № РД20022660ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна 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 недвижим
имот находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 19,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1508.37 (десет
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем) с
площ от 4907 (четири хиляди деветстотин и седем) кв.м и сгради с
идентификатори 10135.1508.37.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
петстотин и осем.тридесет и седем.едно) със застроена площ от 1032
(хиляда тридесет и два) кв.м, етажност: 1 /един/ избен етаж и 4 /четири/
надземни етажа, конструкция – масивна, година на построяване – 1935 г.;
10135.1508.37.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
осем.тридесет и седем.две) със застроена площ от 16 (шестнадесет) кв.м,
етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – паянтова, година на построяване –
1973 г.; 10135.1508.37.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин
и осем.тридесет и седем.три) със застроена площ от 190 (сто и деветдесет)
кв.м, етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – масивна, година на
построяване – 1973 г., предмет на Акт за публична общинска собственост
№ 6660/03.11.2011 г.
453-3-1. 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.
№
РД20022660ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя за
безвъзмездно управление на Основно училище „Кирил и Методий“,
представлявано от Дарина Герова Димитрова - Директор, съгласно
Споразумение № РД07-23/05.08.2020 г. сключено с РУО, недвижим имот –
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя
Миладинови“ № 19, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.1508.37 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
осем.тридесет и седем) с площ от 4907 (четири хиляди деветстотин и
седем) кв.м и сгради с идентификатори 10135.1508.37.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.едно) със
застроена площ от 1032 (хиляда тридесет и два) кв.м, етажност: 1 /един/
избен етаж и 4 /четири/ надземни етажа, конструкция – масивна, година на
построяване – 1935 г.; 10135.1508.37.2 (десет хиляди сто тридесет и

пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.две) със застроена площ от
16 (шестнадесет) кв.м, етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – паянтова,
година на построяване – 1973 г.; 10135.1508.37.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.три) със
застроена площ от 190 (сто и деветдесет) кв.м, етажност: 1 /един/ етаж,
конструкция – масивна, година на построяване – 1973 г., предмет на Акт за
публична общинска собственост № 6660/03.11.2011 г., за срок от 10 (десет)
години.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат
ежегодно по бюджета на учебното заведение.
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.

454-3. 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
с рег. № РД20022684ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна приема
следното изменение в „Годишна 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 недвижим имот - публична
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.247 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста
четиридесет и седем) с площ от 14 223 (четиринадесет хиляди двеста
двадесет и три) кв.м и сгради с идентификатори 10135.2553.247.1 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста
четиридесет и седем.едно) със застроена площ от 566 (петстотин шестдесет
и шест) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на
построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.2 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем.две)
със застроена площ от 717 (седемстотин и седемнадесет) кв.м, конструкция

– масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на построяване – 1974 г.;
10135.2553.247.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и три.двеста четиридесет и седем.три) със застроена площ от 632
(шестстотин тридесет и два) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 4
/четири/ етажа, година на построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.4 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста
четиридесет и седем.четири) със застроена площ от 241 (двеста
четиридесет и един) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 2 /два/ етажа,
год. на построяване – 1974 г., предмет на Акт за публична общинска
собственост 7082/29.08.2012 г.
454-3-1. 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 с рег. № РД20022684ВН/24.11.2020 г.,
Общински съвет – Варна предоставя за безвъзмездно управление на
Първа езикова гимназия - Варна, представлявана от Ангел Атанасов
Митев - Директор, съгласно Споразумение № РД07-35/07.08.2020 г.
сключено с РУО, недвижим имот-публична общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ поземлен имот
с идентификатор 10135.2553.247 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем) с площ от 14
223 (четиринадесет хиляди двеста двадесет и три) кв.м и сгради с
идентификатори 10135.2553.247.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем.едно) със
застроена площ от 566 (петстотин шестдесет и шест) кв.м, конструкция –
масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване – 1974 г.;
10135.2553.247.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и три.двеста четиридесет и седем.две) със застроена площ от 717
(седемстотин и седемнадесет) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 4
/четири/ етажа, година на построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.3 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста
четиридесет и седем.три) със застроена площ от 632 (шестстотин тридесет
и два) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на
построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.4 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и
седем.четири) със застроена площ от 241 (двеста четиридесет и един) кв.м,
конструкция – масивна, етажност – 2 /два/ етажа, год. на построяване –
1974 г., предмет на Акт за публична общинска собственост 7082/29.08.2012
г.,за срок от 10 (десет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което

е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат
ежегодно по бюджета на учебното заведение.
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.

455-3. 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.
№
РД20022665ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя за
безвъзмездно управление на Професионална гимназия по икономика
„Д-р Иван Богоров“, представлявано от Деан Гочев Василев - Директор,
съгласно Споразумение № РД07-31/08.08.2020 г. сключено с РУО и
Основно училище „Антон Страшимиров“, представлявано от Костадин
Иванов Дюлгеров - Директор, съгласно Споразумение № РД0732/07.08.2020 г. сключено с РУО, недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Младост“ I, представляващо
поземлен имот с идентификатор 10135.3512.50 (десет хиляди сто тридесет
и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.петдесет ) с площ от 16 270
(шестнадесет хиляди двеста и седемдесет) кв.м и училищна сграда със
застроена площ от 3 281 (три хиляди двеста осемдесет и един) кв.м,
предмет на Акт за публична общинска собственост № 627/19.03.1998 г., за
срок от 10 (десет) години.
Представляващите Основното училище и Професионалната гимназия
се задължават да сключат споразумителен протокол за съвместно
управление на училищната сграда.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат
ежегодно по бюджета на учебното заведение.
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.

456-3. 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. № РД20022663ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна 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. „Яне
Сандански“ № 1, вх. Е, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 10135.1030.292.6.23 (десет хиляди сто тридесет и
пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и две.шест.двадесет и три) със
застроена площ от 144,42 (сто четиридесет и четири цяло и четиридесет и
два) кв.м; Предназначение на самостоятелния обект: За детско заведение,
предмет на Акт за общинска собственост № 948/13.01.99 г.
456-3-1. 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 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. №
РД20022663ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя на
Детска градина № 5 „Слънчо”, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, ул. „Юри Венелин“ № 5, представлявана от Директор, безвъзмездно
за управление имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. Е, ет. 1, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10135.1030.292.6.23 (десет хиляди сто
тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и две.шест.двадесет и
три) със застроена площ от 144,42 (сто четиридесет и четири цяло и
четиридесет и два) кв.м; Предназначение на самостоятелния обект: За
детско заведение, предмет на Акт за общинска собственост № 948/13.01.99
г., за срок от 10 (десет) години.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

457-3. 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. № РД20022662ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020“: Да бъде
прехвърлен от Раздел V в 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“, недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 64, представляващ пет стаи,
коридор, санитарни възли, намиращи се в първия етаж на пет етажен
жилищен блок със застроена площ от 92,72 (деветдесет и две цяло и
седемдесет и две стотни) кв.м, заедно с 39,35% от общите части на
сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за общинска собственост
№ 226/01.08.1997 г.
457-3-1. 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
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД20022662ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя на
Сдружение „Асоциация да съхраним жената“, ЕИК 103194084, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 64,
представлявано и управлявано от УС за безвъзмездно ползване, имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар
Освободител“ № 64, представляващ пет стаи, коридор, санитарни възли,
намиращи се в първия етаж на пет етажен жилищен блок със застроена
площ от 92,72 (деветдесет и две цяло и седемдесет и две стотни) кв.м,
заедно с 39,35% от общите части на сградата и от правото на строеж,
предмет на Акт за общинска собственост № 226/01.08.1997 г., за срок от 5
(пет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на Сдружението.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

458-3. 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. № Д15001420ВН-006ВН/02.12.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020“: В 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“ се добавя недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко
Христов“, представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със
застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет на Акт за
общинска собственост № 2363/12.12.2002 г.
458-3-1. 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, и по предложение на Кмета на Община Варна с
рег. № Д15001420ВН-006ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна
предоставя на Сдружение с нестопанска цел „Съучастие“, ЕИК
103187015, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк
„Възраждане“ бл. 22, ет. 16, ап. 91, представлявано от Илиян Стефанов
Ризов – председател на УС за безвъзмездно ползване, имот - частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов“,
представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със застроена
площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост № 2363/12.12.2002 г., за срок от 5 (пет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на Сдружението.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

459-3. 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. № РД20022681ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020“: В 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“, добавя недвижим имот, находящ се в гр. Варна,
ул. „Шипка” №17-19, представляващ помещение на партерния етаж на
триетажна жилищна сграда с площ от 22 (двадесет и два) кв.м – предмет на
Акт за общинска собственост № 42/17.01.1997 г.
459-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 5 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 19, 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. №
РД20022681ВН/24.11.2020 г., Общински съвет Варна дава съгласие
Кметът на Община Варна да сключи договор със Сдружение „Синдикат
на българските учители“, БУЛСТАТ 000703550, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Генерал Паренсов“ № 11 за срок от 5 (пет)
години за възмездно ползване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна,
ул. „Шипка” №17-19, представляващ помещение на партерния етаж на
триетажна жилищна сграда с площ от 22 (двадесет и два) кв.м. – предмет
на Акт за общинска собственост № 42/17.01.1997г .
Месечната наемна цена се определя на 40,20 (четиридесет лева и
двадесет стотинки) лева, с включен ДДС, определена съгласно чл. 11, ал.2
от „Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
общински нежилищни имоти”.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което
имотът е предоставен за ПОЛЗВАНЕ.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

460-3. 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. № РД20022673ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна 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. „Карамфил“
№ 13, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.312 с
площ 4 668 кв.м и сграда с идентификатор 10135.2553.312.1 със ЗП 321
кв.м; конструкция – масивна, етажност – 2 етажа; година на построяване
1975 г.; сграда с идентификатори 10135.2553.312.2 със ЗП 77 кв.м;
конструкция – масивна, етажност – 1 етаж; година на построяване 1975 г.;
сграда с идентификатори 10135.2553.312.4 със ЗП 109 кв.м; конструкция –
масивна, етажност – 1 етаж; година на построяване 1975 г.; сграда с
идентификатори 10135.2553.312.8 със ЗП 558 кв.м; конструкция – масивна,
етажност – 1 етаж; година на построяване 2020 г.; предмет на АПОС №
10472/06.11.2020 г.
460-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и съгласно Раздел IV, чл. 2 „б“
от договор рег.№ Д13000729ВН/26.06.2013 г. и по предложение на Кмета
на Община Варна с рег. № РД20022673ВН/24.11.2020 г., Общински съвет –
Варна прекратява действието на договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2013
г., сключен между Община Варна и ЦДГ № 28 „Карамфилче“ за
безвъзмездно управление на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Карамфил“ № 13.
460-3-2. 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. №
РД20022673ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя
безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Детска градина № 10
„Карамфилче”, БУЛСТАТ 000085748, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, представлявана от Директор, имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Карамфил“
№ 13, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.312 с
площ 4 668 кв.м и сграда с идентификатори 10135.2553.312.1 със ЗП 321
кв.м; конструкция – масивна, етажност – 2 етажа; год. на построяване 1975
г.; сграда с идентификатори 10135.2553.312.2 със ЗП 77 кв.м; конструкция
– масивна, етажност – 1 етаж; год. на построяване 1975 г.; сграда с
идентификатори 10135.2553.312.4 със ЗП 109 кв.м; конструкция – масивна,
етажност – 1 етаж; год. на построяване 1975 г.; сграда с идентификатори
10135.2553.312.8 със ЗП 558 кв.м; конструкция – масивна, етажност – 1
етаж; год. на построяване 2020 г.; предмет на АПОС № 10472/06.11.2020 г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

461-3. 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. № РД20022766ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020“: В 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“, се добавя част от недвижим
имот - частна общинска собственост, находящ се в местност „Кайряк“,
предмет на Акт за общинска собственост № 7029/13.07.2012 г.
461-3-1. 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, чл. 48, т. 2 Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022766ВН/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Красен
Стефанов Христов, ЕГН 841105****, върху 1 000 (хиляда) кв.м идеални
части от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.4016.28 (десет хиляди сто тридесет
и пет.четири хиляди и шестнадесет.двадесет и осем), находящ се в
местност „Кайряк“ (съгласно приложена скица), предмет на Акт за
общинска собственост №7029/13.07.2012 г., вписан в СВ-АВ-Варна с рег.
№ 14823/17.07.2012г., Акт №181, дело №7871, за срок 5 (пет) години за
разполагане на „временен пчелин“, устроен в съответствие с изискванията
на чл. 15 и чл. 16 от Закона за пчеларството, с капацитет 150 (сто и
петдесет) броя пчелни семейства, в съответствие с регистрация на
животновъден обект към Министерството на земеделието и храните.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване върху частта от гореописания имот.

462-3. 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. 5 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
по реда на чл. 18 и чл. 50, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и
спорта по предложение на Кмета на Община Варна с рег. №
РД20019337ВН-002ВН/18.11.2020 г. и предложение за изменение от Тодор
Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. №

РД20019337ВН-003ВН/09.12.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя
за безвъзмездно ползване спортните обекти и съоръжения на Община
Варна в СК „Простор“, СК „Локомотив“, ПК „Приморски“,
Многофункционална спортна зала на I-ва езикова гимназия, ОСРК
„Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна база и Гребна база на спортните
клубове (съгласно приложен списък), за срок от 5 (пет) години – 01.01.2021
г. - 31.12.2025 г.
Ползването на спортната база да се осъществява съгласно приет и
утвърден график от управителя на ОП „Спорт –Варна“ за ползване на
съответната спортна база.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

463-3. 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. № РД20012485ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година“: Допълва
Раздел XVII „Недвижими имоти – общинска собственост, за които могат
да се проведат процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ, след
одобряване на съответен ПУП-ПР или ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в община
Варна“ със следните недвижими имоти:
– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.273, с начин на трайно
ползване „за второстепенна улица“ – общинска собственост на основание
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на Закона за
местно самоуправление и местната администрация;
– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.270, с начин на трайно
ползване „за второстепенна улица“ – общинска собственост на основание
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на Закона за
местно самоуправление и местната администрация;
– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.214, с начин на трайно
ползване „комплексно застрояване“ – общинска собственост, предмет на
АОС № 10176/03.07.2019 г.
463-3-1. 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. № РД20012485ВН/03.07.2020 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител,
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3, ал.5 от
ЗУТ, с които са определени пазарните стойности на придаваемите части
към проектен УПИ ІХ-142 „за жил. стр. и търговия“, кв. 8, ж.к. „Чайка“, гр.
Варна които са съответно: на 88 (осемдесет и осем) кв.м от поземлен имот
с идентификатор 10135.2562.273 в размер на 19 360 (деветнадесет хиляди
триста и шестдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1
(един) кв.м. - 220 (двеста и двадесет) лева; на 1 (един) кв.м от поземлен
имот с идентификатор 10135.2562.270 в размер на 220 (двеста и двадесет)
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 220
(двеста и двадесет) лева; на 5 (пет) кв.м от поземлен имот с идентификатор
10135.2562.214 в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, без включен ДДС,
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 220 (двеста и двадесет) лева, както
и на отнеманата част от поземлен имот с идентификатор 10135.2562.142 с
площ 349 (триста четиридесет и девет) кв.м, която възлиза на 76 780
(седемдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без включен
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 220 (двеста и двадесет) лева.
463-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3, ал. 5 от Закона за
устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012485ВН/03.07.2020 г., Общински
съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна да сключи
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, при следните
условия:
1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Геновева Петрова
Владимирова-Стоянова, Мария Атанасова Бянова, Петър Василев Недков,
Йорданка Димитрова Панайотова и Койчо Димитров Койчев при равни
квоти собствеността върху 88 (осемдесет и осем) кв.м от поземлен имот с
идентификатор 10135.2562.273, целият с площ от 3427 кв.м, с начин на
трайно ползване „за второстепенна улица“ – общинска собственост на
основание чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4 от ПЗР на Закона
за местно самоуправление и местната администрация; 1 (един) кв.м от
поземлен имот с идентификатор 10135.2562.270, целият с площ 1423 кв.м,
с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ – общинска
собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4
от ПЗР на Закона за местно самоуправление и местната администрация; 5
(пет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2562.214, целият с
площ 4278 кв.м, с начин на трайно ползване „комплексно застрояване“ –
частна общинска собственост, предмет на Акт за частна общинска

собственост № 10176/03.07.2019 г., които се придават към проектен УПИ
ІХ-142 „за жил. стр. и търговия“, кв.8, жк. „Чайка“, гр. Варна съгласно
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по
т.10, протокол № 21/04.06.2019г., идентичен съгласно скица-проект № 15349387/18.04.2019г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен
идентификатор 10135.2562.281, с проектна площ 3239 кв.м, при съседи:
поземлени имоти с идентификатори 10135.2562.268, 10135.2562.270,
10135.2562.214, 10135.2562.273 и 10135.2562.55, по одобрените по-горе
пазарни оценки.
2. Геновева Петрова Владимирова-Стоянова, Мария Атанасова
Бянова, Петър Василев Недков, Йорданка Димитрова Панайотова и Койчо
Димитров Койчев ще прехвърлят на ОБЩИНА ВАРНА собствеността
върху 349 (триста четиридесет и девет) кв.м от собствения си недвижим
имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2562.142,
целият с площ от 3493 кв.м (съгласно скица-проект № 15349377/18.04.2019г.), по КК и КР на гр. Варна, придобити на основание
нот. акт № 56, том І, рег. № 2480, дело № 47/01.08.2018г.; нот.акт № 100,
том І, рег. № 3945, дело № 82/27.11.2018г.; нот. акт № 37, том І, рег. № 927,
дело № 34/2019г.; нот.акт № 117, том І, рег. № 3989, дело №
95/03.11.2015г.; нот. акт № 32, том ІV, рег. № 8826, дело № 563/2004г., от
които 180 (сто и осемдесет) кв.м се придават към поземлен имот с
идентификатор 10135.2562.273 и 169 (сто шестдесет и девет) кв.м се
придават към поземлен имот с идентификатор 10135.2562.214, по
одобрената по-горе пазарна оценка.
3. Страните са се договорили, че разликата между пазарните оценки
на имотите описани в т. 1 и т. 2 в размер на 56 100 (петдесет и шест хиляди
и сто) лева няма да се дължи от Община Варна.
4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на УПИ ІХ-142 „за
жил. стр. и търговия“, кв.8, ж.к. „Чайка“, гр. Варна.
5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и
Геновева Петрова Владимирова-Стоянова, Мария Атанасова Бянова, Петър
Василев Недков, Йорданка Димитрова Панайотова и Койчо Димитров
Койчев.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

464-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022727ВН/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие да се предоставят за стопанисване,
поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и
канализация-Варна“ ООД новоизградени инфраструктурни обекти публична общинска собственост на основание чл. 19, ал. 1, т. 4 „б“ от
Закона за водите, представляващи строежи:
1. „Уличен водопровод Ф110 ПЕВП, с дължина 288 м. от о.т. 38 към
о.т. 68, кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Владислав Варненчик“, гр.
Варна“;
2. „Улична битова канализация Ф 315 PVC, с дължина 162 м. между
о.т. 68 към о.т. 55, кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, район „Владислав
Варненчик“, гр. Варна“;
3. „Външно помпено-напорна битова канализация и КПС за
присъединяване на УПИ II -165,166, , кв. 6, м-ст „Старите лозя“, со „Долна
трака“ по плана на гр. Варна“;
4. „Уличен водопровод с тръби ПЕВП Ф110, с дължина 66,00 м. от
о.т. 451 до връзка със съществуващ уличен водопровод Ф159С, кв. 49, по
плана на 21-ви м.р., гр. Варна“;
5. „Уличен водопровод ПЕВП Ф90 от о.т. 188 до о.т. 191, кв. 61, с
дължина 104,70 м., местност „До Стадиона“ по плана на с. Тополи, гр.
Варна“;
6. „Уличен водопровод ПЕВП Ф110, в ПИ 10135.2723.9517, кв. 64,
между о.т. 115 и о.т. 1225, по плана на со „Ваялар“, гр. Варна. Дължина на
трасето 45м.“;
7. „Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 23,20 м. и улична
битова канализация РЕ Ф315 с дължина 24,19 м. до УПИ VIII-437,438 (ПИ
10135.3523.576), кв. 21 по плана на со „Кочмар“, гр. Варна“;
8. „Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 96 м. и улична битова
канализация от PVC Ф315 с дължина 91м. и двете от о.т. 1056 до о.т. 1058,
кв. 43, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, 1-ви м.р., гр.Варна“;
9. „Улична канализация PVC Ф315 с дължина 22,00 м по ул. „Ангел
Кънчев“, между о.т. 1011 и о.т. 1012 до съществуваща РШ на улична
канализация по ул. „Начо Начев“ в 9-ти м.р., гр.Варна“.
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението.

465-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от проф. др Емил Ковачев – управител на „Специализирана болница по акушерство
и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“
ЕООД с рег.№ ОС20000607ВН_001ВН/20.10.2020 г., Общински съвет –
Варна променя свое решение № 89-2(4)/11.02.2020 г., като същото в
цялост придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал.
2, чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2 и т.
4, ал. 4 и ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с
писмо с рег. № ОС19000517ВН/14.08.2019 г. от управителя на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, Общински съвет –
Варна увеличава капитала на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър
Стаматов - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090065, със сумата от 1 086 000
/един милион осемдесет и шест хиляди/ лева, представляващи целево
финансиране за придобиване на дълготрайни материални активи;
основен ремонт на лечебното заведение и финансовото му оздравяване,
отпуснати с решения № 537-2/14/20.12.2016 г., № 1067-4/26/31.01.2018 г.,
№ 1109-2/28/21.03.2018 г. и № 1214-5/29/03.04.2018 г. на Общински съвет
– Варна, чрез записване от едноличния собственик на капитала Община
Варна на нови 10 860 /десет хиляди осемстотин и шестдесет/ броя
дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на
извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 1 381
000 /един милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в
13 810 /тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла, всеки с номинална
стойност от по 100 /сто/ лева.
Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър
Стаматов - Варна“ ЕООД, както следва:
„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 381 000 /един
милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 13 810
/тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла с номинална стойност от по
100 /сто/ лева всеки един от тях.
Капиталът на дружеството е формиран както следва:
- Капиталът в размер до 295 000 лв. е записан по балансовата
стойност на всички дълготрайни активи на имуществото, въз основа на
което се образува по реда на чл.38, ал.2 от ЗЛЗ, като Дружеството се

явява правоприемник и наследява активите и пасивите по баланса на
Акушеро-гинекологична болница – Варна;
- Капиталът в размер на 1 086 000 лв. представлява предоставено от
Община Варна в полза на дружеството целево финансиране на основание
чл.100, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗЛЗ за придобиване на дълготрайни
материални активи; основен ремонт на лечебното заведение и
финансовото му оздравяване.“
Общински съвет – Варна възлага на Управителя на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД да предприеме
всички необходими действия за вписване на горепосочените
обстоятелства по отношение увеличаването на капитала по партидата на
дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
както и да представи актуален устав на дружеството, съобразен с
приетите промени към датата на вземане на решението“.

466-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, т.4 от Наредбата за
реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, чл.147, ал.2, във връзка с
чл.137, ал.1, т.4 от Търговския закон, чл.100, ал.4, във връзка с чл.100,
ал.2, т.4, чл.100, ал.7, във връзка с чл.100, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за
лечебните заведения, и във връзка с писмо от проф. д-р Емил Ковачев –
управител на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД с рег.№
ОС20000607ВН/14.10.2020 г., Общински съвет – Варна реши:
1.Да бъде увеличен капитала на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър
Стаматов – Варна“ ЕООД със сумата от 323 500 /триста двадесет и три
хиляди и петстотин/ лева чрез записване от едноличния собственик на
капитала Община Варна на нови 3 235 /три хиляди двеста тридесет и пет/
дяла от капитала на дружеството, всеки от които с номинална стойност
100 /сто/ лева.
2.Да бъде изменен Устава на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър
Стаматов – Варна“ ЕООД, в частта му по чл.5, който да придобие
следната редакция:

„Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 704 500 /един
милион седемстотин и четири хиляди и петстотин/ лева, разпределени в
17 045 /седемнадесет хиляди четиридесет и пет/ дяла, с номинална
стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях.
Капиталът на дружеството е формиран, както следва:
-капиталът в размер до 295 000 /двеста деветдесет и пет хиляди/
лева е записан по балансовата стойност на всички дълготрайни активи на
имуществото, въз основа на което се образува по реда на 38, ал.2 от ЗЛЗ,
като Дружеството се явява правоприемник и наследява активите и
пасивите по баланса на Акушеро-гинекологична болница – Варна;
-капиталът в размер на 1 086 000 /един милион осемдесет и шест
хиляди/ лева представлява предоставено от Община Варна в полза на
Дружеството целево финансиране на основание чл.100, ал.1 и ал.2, т.1, 2
и 4 от ЗЛЗ за придобиване на дълготрайни материални активи; основен
ремонт на лечебното заведение и финансовото му оздравяване;
-капиталът в размер на 323 500 /триста двадесет и три хиляди и
петстотин/ лева представлява предоставено от Община Варна в полза на
дружеството целево финансиране на основание чл.100, ал.1 и ал.2, т.2 от
ЗЛЗ за изграждане на пристройка за външен асансьор към
съществуващата сграда /в това число асансьорна уредба/.
Общински съвет – Варна възлага на Управителя на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД да предприеме
всички необходими действия за вписване на горепосочените
обстоятелства по отношение увеличаването на капитала по партидата на
дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
както и да представи актуален устав на дружеството, съобразен с
приетите промени в обстоятелства.

467-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. №
РД20022787ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез
продажба на 80 (осемдесет) кв.м идеални части от собствеността на
Община Варна, представляваща 109 (сто и девет) кв.м идеални части от
поземлен имот № 393 (триста деветдесет и три), целия с площ от 709

(седемстотин и девет) кв. м, находящ се в гр. Варна, со „Планова“ в
размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС при
пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер на 31,25 (тридесет и един лева
и двадесет и пет стотинки).
467-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022787ВН/25.11.2020 г., Общински
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от
една страна и от друга страна Йорданка Петкова Савова чрез продажба на
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со
„Планова“, представляващ 80 (осемдесет) кв.м идеални части от поземлен
имот № 393 (триста деветдесет и три), целия с от площ 709 (седемстотин и
девет) кв. м, при граници: ПИ №394, ПИ №396, ПИ №392, ПИ №9509, на
съсобственика Йорданка Петкова Савова.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
10175/03.07.2019 г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

468-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с
рег. № РД20022772ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна определя
предназначението на жилище – частна общинска собственост и го включва
във фонд “Резервен”, както следва:
№
Адрес
Бл. Вх. Ет Ап.
АОС №
гр. Варна,
10075/11.04.2019 г.
ул. „Полковник Свещаров“
СОС с ид.
№10135.2556.355.2.4
№ 24

468-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с
рег. № РД20022772ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна определя

предназначението на жилище – частна общинска собственост и го включва
във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди“, както следва:
№
Адрес
Бл. Вх. Ет. Ап.
АОС №
гр. Варна,
10073/11.04.2019 г.
ул.
„Полковник
СОС с ид.
Свещаров“ №24
№10135.2556.355.2.3
468-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с
рег. № РД20022772ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна прехвърля
от фонд „Ведомствен“ и включва във фонд “Резервен“, следното
жилище:
№
Адрес
Б Вх Ет. Ап
АОС №
.
гр.
Варна,
ж.к.
6318/20.01.2011 г.
„Възраждане“,
3
СОС с ид.
№10135.3511.520.1.41
ул. „Ана Феликсова“
№ 12
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на предложението.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

469-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с
рег. № РД20022774ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна закрива
общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“, БУЛСТАТ:
000934421664, с адрес: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 11 и предмет на
дейност:
1. Приготвяне на храната за децата от 10-месечна до 3-годишна
възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в
кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент
(непосещаващи детски ясли и яслени групи в ОДЗ) и децата от
организирания контингент (детските ясли и яслени групи от ОДЗ).

2. Осигуряване на транспорт за разнос на храната от майките-кухни
до разливочните пунктове и от кухните на детските ясли до яслените групи
на ОДЗ-тата.
3. Оказване на методично ръководство на детските ясли и яслените
групи в ОДЗ (организиран контингент) за цялостната дейност на детските
кухни към тях, включително спазване на нормите за здравословно хранене
при приготвяне на храната.
4. Осигуряване на квалификация на персонала, отговарящ за
детското хранене.
469-3-1. Дейностите, осъществявани от общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“ и описани в т. І от настоящото решение, да
се изпълняват от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД.
469-3-2. Изменя и допълва предмета на дейност на „Ученическо и
столово хранене“ ЕАД, който да придобие следния вид:
„Приготвяне на храната за децата от 10-месечна до 3-годишна
възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в
кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент
(непосещаващи детски ясли и яслени групи в детски градини) и децата от
организирания контингент (детските ясли и яслени групи от детските
градини). Осигуряване на транспорт за разнос на храната от майките-кухни
до разливочните пунктове и от кухните на детските ясли до яслените групи
на детските градини. Оказване на методично ръководство на детските ясли
и яслените групи в детските градини (организиран контингент) за
цялостната дейност на детските кухни към тях, включително спазване на
нормите за здравословно хранене при приготвяне на храната. Осигуряване
квалификация на персонала, отговарящ за детското хранене. Доставка на
стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на
потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово
хранене“.
ІV. Всички дълготрайни материални активи и инвентар, обслужващ
дейностите в кухните-майки, разливочните пунктове и кухненските
блокове на детските ясли да бъдат прехвърлени безвъзмездно в
собственост на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД.
V. Възлага на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД да продължи
ползването на предоставените под наем на общинско предприятие
„Комплекс за детско хранене“ имоти, собственост на други физически или
юридически лица по преценка за целесъобразност, като подпише нови
договори за наем и поеме всички разходи, свързани с тяхната
експлоатация.
VІ. Отменя свои решения № 1179-6-3 (Пр. № 25) от 30.10.2013 г., №
809-10-2 (Пр. № 20) от 26,27.07.2017 г., № 2045-2 (Пр. 40) от 30.03.2015 г.,
№ 1110-7-1 (Пр. № 23) от 18.09.2013 г. Възлага на Кмета на община Варна

да прекрати договорите с общинско предприятие „Комплекс за детско
хранене“, сключени в изпълнение на цитираните решения.
VІІ. Отменя свое решение № 1375-4 (Пр. № 35) от 05.10.2018 г.
отнасящо се за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на
автомобил, марка Киа, модел Рио, рег. № В3162КМ, собственост на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“
ЕООД в полза на общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ за
срок от 10 (десет) години.
VІІІ. Трудовите правоотношения на работещите в закритото
общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ да се уредят
съгласно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда, като 109 щатни бройки,
съгласно утвърдената и изменена с решения № 753-9 и № 754-9 (Пр. № 20)
от 26,27.07.2017 г. на Общински съвет – Варна организационна структура
на ОП „Комплекс за детско хранене“, преминат към „Ученическо и
столово хранене“ ЕАД, а 3 (три) щатни бройки на длъжност „Касиер
купони“ преминат към второстепенен разпоредител дирекция
„Здравеопазване“ – единно бюджетно счетоводство Филиал „Детски ясли“.
ІХ. Възлага на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД да осигури
необходимите условия и възможност за продажба на купони в обектите за
раздаване на храна по график.
Х. Закрива второстепенен разпоредител с бюджет общинско
предприятие „Комплекс за детско хранене“, БУЛСТАТ: 000934421664, с
адрес: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 11.
ХІ. Остатъкът от средствата, гласувани по бюджета на второстепенен
разпоредител общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“, д. 431
„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, да се
пренасочат към второстепенен разпоредител дирекция „Здравеопазване“ –
единно бюджетно счетоводство Филиал „Детски ясли“.
ХІІ. Възлага на Кмета на община Варна в качеството му на
възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки да
сключи договор за хранене на деца от неорганизирания контингент
непосещаващи детски ясли и яслени групи в общинските детски градини и
децата от организирания контингент - детските ясли и яслени групи на
общинските детските градини, с „Ученическо и столово хранене“ ЕАД –
100% общинска собственост.
ХІІІ. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да
предприеме необходимите действия за изпълнение на решенията.
Решението не се приема.

470-3. 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 писмо от Елица Ботева –
управител на „Обреди“ ЕООД с рег. № ОС20000697ВН/01.12.2020 г.,
Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството
застраховател – „Армеец“ АД и дава съгласие за сключване на договор за
застраховка на сградите и имуществото на дружеството.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

471-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, предложение на Кмета на
Община Варна с рег. № Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г. и становище от
проведено на 08.12.2020 г. заседание на ПК „Собственост и стопанство“ с
рег. № Д15000407ВН-021ВН/10.12.2020 г., Общински съвет – Варна
отменя решение № 385-3/8/29.09.2020 г. на Общински съвет – Варна,
считано от датата на приемане на настоящото решение, дава съгласие за
прекратяване действието на договор рег. № Д20001575ВН/25.11.2020 г.
сключен между Община Варна и Висш съдебен съвет, БУЛСТАТ
121513231, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул.
„Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, представляван от Боян Магдалинчев, за
безвъзмездно управление на 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), област Варна, община Варна, гр. Варна, район
Одесос, п.к. 9000, ул. Кракра“ № 2, вид собственост.-общинска публична,
функц. предн. Заведение за социални грижи, брой етажи 3, застроена площ
407 кв. м,, по взаимно съгласие.
471-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с
рег. № Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна
обявява за частна общинска собственост, 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) и поземлен имот с идентификатор 10135.1503.498
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.четиристотин
деветдесет и осем) с площ от 1722 (хиляда седемстотин двадесет и два)
кв.м, целия с площ от 3 540 (три хиляди петстотин и четиридесет) кв.м,

област Варна, община Варна, гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул.
„Кракра“ № 2, вид собственост - общинска публична, функц. предн.
Заведение за социални грижи, брой етажи 3, застроена площ 407 кв. м,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18 98/10.11.2008 г. на изпълнителен
директор НА АГКК, АПОС № 5345/12.11.2008 г., вписан по надлежния ред
в Службата по вписванията – гр. Варна.
471-3-2. На основание чл. 21,ал. 2 във връзка с чл. 21 ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, по реда на
чл. 37 а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.
№ Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г. , Общински съвет – Варна реши да
се проведе процедура по прехвърляне безвъзмездно в собственост на
Висш съдебен съвет, БУЛСТАТ 121513231, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, недвижим
имот общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.1503.498 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
петстотин и три.четиристотин деветдесет и осем) с площ от 1722 (хиляда
седемстотин двадесет и два) кв.м идеални части от целия с площ 3540 (три
хиляди петстотин и четиридесет) кв.м и сграда с идентификатор
10135.1503.498.1(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
три.четиристотин деветдесет и осем.едно), застроена площ 407 кв.м, брой
етажи 3, находящ се в област Варна, община Варна, гр. Варна, район
Одесос, п.к. 9000, ул. „Кракра“ № 2.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗОС и
НРПУРОИ, за безвъзмездно прехвърляне на гореописания недвижимия
имот в полза на Държавата, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Решението не се приема.

472-3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т.
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на
Община Варна с рег. № РД20023239ВН/02.12.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“: Допълва
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които община
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за
управление от Държавата, частни, физически и юридически лица” с

недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47,
представляващ сграда с идентификатор 30497.501.363.4 (тридесет хиляди
четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.триста шестдесет и
три.четири) със застроена площ от 356 (триста петдесет и шест) кв.м, ведно
с 1081 (хиляда осемдесет и един) кв.м идеални части от поземлен имот с
идентификатор 30497.501.363 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и
седем.петстотин и едно.триста шестдесет и три), целия с площ от 6513
(шест хиляди петстотин и тринадесет) кв.м.
472-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 34, ал. 1, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД20023239ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна реши Община
Варна да проведе процедура по придобиване безвъзмездно собствеността
върху недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47
представляващ 1081 (хиляда осемдесет и един) кв.м идеални части от
поземлен имот с идентификатор 30497.501.363 (тридесет хиляди
четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.триста шестдесет и
три), целия с площ от 6513 (шест хиляди петстотин и тринадесет) кв.м и
сграда с идентификатор 30497.501.363.4 (тридесет хиляди четиристотин
деветдесет и седем.петстотин и едно.триста шестдесет и три.четири) със
застроена площ от 356 (триста петдесет и шест) кв.м, включен като
непарична вноска в капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, ЕИК
175030371, като едноличен собственик на капитала е Министерството на
образованието и науката.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на придобиването в собственост на
гореописания недвижим имот, съгласно действащото законодателство.

473-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската

собственост и чл. 17 от Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските
дружества връзка с писмо от инж. Злати Златев – Изпълнителен директор
на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000698ВН/02.12.2020 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за бракуване на автобуси –
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, съгласно приложения списък.

474-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 135, ал.
1 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 4,
ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6 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 рег.№ ОС20000655ВН/29.10.2020 г. и
заявление рег.№ АУ030408ОД/01.04.2020 г. на управителя на „Обреди“
ЕООД, гр. Варна, Общински съвет – Варна, в качеството му на
упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Обреди“
ЕООД, ЕИК 813106564, реши:
Дава съгласие за изработване и одобряване на проект за Подробен
устройствен план – План за регулация за изменение на УПИ VІІ
„Ритуален комплекс“ /ПИ10135.1506.401, ПИ 10135.1506.948, ПИ
10135.1506.397/, кв.108 по плана на 7-ми микрорайон на град Варна, ул.
„Крали Марко“ № 1, 3, 5, съгласно приложена скица.
Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Обреди“ ЕООД
извършването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка четвърта 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.
(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани действия
за устойчиво градско развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, за разкриване и функциониране на социална услуга „Приют“ с
капацитет 50 места.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

475-4. 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.
№ РД20023473ВН/04.12.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комуналнобитови 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.

476-4. 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.
№ РД20023473ВН/04.12.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска
еднократна финансова помощ за задоволяване жизнени и комуналнобитови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото
решение.

477-4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за социалните услуги и по предложение от Кмета на Община Варна
с рег. № РД20007078ВН-003ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна
реши:
1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9ОP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско
развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за
разкриване и функциониране на социална услуга „Приют“ с капацитет 50
места.
2. Дава съгласие Община Варна да разкрие функционираща
социална услуга „Приют“ с капацитет 50 места на адрес: гр. Варна, ул.
„Петко Стайнов“ № 7.
3. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички
необходими правни и физически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото
решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP0012.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ по ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
и важния обществен интерес от реализацията на проекта, Общински съвет
– Варна допуска предварително изпълнение на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания
по асистирана репродукция.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

478-5. 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 Анастасия Георгиева – директор на дирекция
„Здравеопазване“ с рег. № ОС20000706ВН/08.12.2020 г., решение на
Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г., и на база здравен статус,
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

479-5. 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 Анастасия Георгиева – директор на дирекция
„Здравеопазване“ с рег. № ОС20000706ВН/08.12.2020 г., Общински съвет –
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в
приложение към настоящото решение.

480-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Анастасия Георгиева – директор на
дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000707ВН/08.12.2020 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.

481-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Анастасия Георгиева – директор на
дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000707ВН/08.12.2020 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
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Архитектура и градоустройство“ относно:
(1) – одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, община
Варна“.
(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за УПИ VI-318, 334 „за жилищна сграда и трафопост“, кв.
24, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна.
(3) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за УПИ ХVI-135, 136 „за обществено обслужване, жилища и
трафопост“, кв. 34, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“,
община Варна.
(4) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за УПИ IХ-314 „за жилищни сгради и трафопост“ и УПИ Х314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни сгради и трафопост“, кв.
19, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна.
(5) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за УПИ: V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300
„за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за
жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за
жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“ от кв. 13 и УПИ: I300 „за жилища“, II-300 „за жилища“, III-300 „за жилища“, VI-300 „за
жилища“, V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“,
VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за
жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за жилища и трафопост“, XIV300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“, XVI-300 „за жилища“, XVII-300
„за жилища“ от кв. 39 и улична регулация от о.т. 375 до о.т. 395, по плана
на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна.
(6) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решения № 5749(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)31.01.2018 г. на Общински съвет –
Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

482-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Решение № 1433-4(36)/19.12.2018 г. на
Общински съвет – Варна за разрешено изработване на Подробен
устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен
колектор от с. Каменар, община Варна“, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5
и ал. 7, одобрено задание на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, като се има предвид решение по т. 1 от
Протокол № 35/01.10.2019 г. на ЕСУТ при община Варна,
административна преписка по заявление с вх. № АУ003593ВН/09.01.2018
г. от Заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. №
АУ003593ВН-012ВН/26.11.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ
канализационен колектор от с. Каменар, община Варна“.
На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна.

483-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Заповед № 585/24.10.2019 г. и Заповед №
247/15.05.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на
проект за изменение на ПУП-ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за
устройство на територията, като се имат предвид решение по т. 1 от
Протокол № 15/26.05.2020 г. на ЕСУТ при Община Варна,
административна преписка с рег. № АУ007440ВН/20.01.2020 г. и по доклад
от Кмета на Община Варна с рег. № АУ007440ВН-002ВН/02.12.2020 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VI-318, 334
„за жилищна сграда и трафопост“, кв. 24, по плана на кк „Св. Св.
Константин и Елена“, община Варна, представляващ изменение на ПУП

– ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна.

484-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Заповед № 5/24.01.2020 г. и Заповед №
030/06.02.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на
проект за изменение на ПУП – ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за
устройство на територията, като се имат предвид решение по т. 1 от
Протокол № 10/17.03.2020 г. на ЕСУТ при Община Варна,
административна преписка с рег. № АУ019558ВН/21.02.2020 г. и по доклад
от Кмета на Община Варна с рег. № АУ019558ВН-007ВН/02.12.2020 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХVI-135, 136
„за обществено обслужване, жилища и трафопост“, кв. 34, по плана на
кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна представляващ
изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г.
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна.

485-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Заповед № 282/03.06.2020 г. на Главен
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУППРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6,
представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

като се имат предвид решение по т. 37 от Протокол № 25/16.09.2020 г. на
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. №
АУ057247ВН/29.06.2020 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег.
№ АУ057247ВН-023ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за
урегулиран поземлен имот IХ-314 „за жилищни сгради и трафопост“ и
УПИ Х-314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни сгради и
трафопост“, кв. 19, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“,
община Варна представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със
Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна.

486-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Заповед № 458/13.10.2020 г. на Главен
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП
– ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6,
представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията,
като се имат предвид решение по т. 14 от Протокол № 35/01.12.2020 г. на
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. №
АУ108227ВН/05.11.2020 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег.
№ АУ108227ВН-003ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за
урегулирани поземлени имоти: V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“,
VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за
жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за
жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“ от кв. 13 и
урегулирани поземлени имоти: I-300 „за жилища“, II-300 „за жилища“, III300 „за жилища“, IV-300 „за жилища“, V-300 „за жилища“, VI-300 „за
жилища“, VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за
жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“,
XIII-300 „за жилища и трафопост“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за
жилища“, XVI-300 „за жилища“, XVII-300 „за жилища“ от кв. 39 и улична
регулация от о.т. 375 до о.т. 395, по плана на кк „Св. Св. Константин и
Елена“, община Варна представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен

със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна.

487-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и по доклад от Кмета на Община
Варна с рег. № РД20022258ВН/18.11.2020 г., Общински съвет – Варна
поправя очевидна фактическа грешка в свое Решение № 5749(14)/20.12.2016 г., като текста: „чл. 16, ал. 1-5“ от Закона за устройство на
територията“, да се чете, както следва: „чл. 17 от Закона за устройство на
територията“, като същото в цялост придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал.
1 и ал. 7, във връзка с чл. 17 и чл. 124б от Закона за устройство на
територията и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
АУ070387ВН-002ВН/23.11.2016 г., Общински съвет – Варна разрешава
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване на ПИ с идентификатори 72709.38.64, 72709.38.65, 72709.38.4,
72709.38.5, 72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 72709.38.13,
72709.38.7, местност „Бостан тарла“, землище на с. Тополи, Община Варна
(по КККР на землище Тополи, одобрена със Заповед № РД-1829/23.04.2015 г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София).
487-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № РД18018655ВН/25.09.2018 г., Общински съвет –
Варна поправя очевидна фактическа грешка в свое Решение № 108810(26)/31.01.2018 г., във връзка с изменение в Закона за устройство на
територията, като текста: „чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от Закона за устройство на
територията“, да се чете, както следва: „чл. 17 от Закона за устройство на
територията“, като същото в цялост придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал.
1 и ал. 7, чл. 17, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от

Закона за устройство на територията, Протокол № 2/16.01.2018 г. на
Експертен съвет по устройство на територията - Община Варна и по
доклад от Кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН-006/26.01.2018
г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № №: кв. 249 за гробищен парк, I - за гробище кв. 250, I - за гробище кв. 251, I - За
гробище кв. 252, II - за гробище кв. 253, II - за гробище кв. 254, ІІ - за
гробище кв. 255, I - за гробище кв. 256, II - за озеленяване кв. 256, кв. 257 за гробище, кв. 258 - за гробище, кв. 259 - за гробище, I - за гробище кв.
260, II - за озеленяване кв. 260, кв. 261 - за урнови стени, кв. 262 - за
урнови стени, кв. 263 - за урнови стени, кв. 264 - за урнови стени, I - за
озеленяване кв. 265, I - за озеленяване кв. 266, I - за озеленяване кв. 267, кв.
270 - за гробище, кв. 271 - за гробище, кв. 272 - за гробище, I - за гробище
кв. 273, I - за гробище кв. 274, ІІ - за гробище кв. 275, II - за гробище кв.
276, кв. 277 - за гробище, кв. 278 - за гробище, кв. 279 - за гробище, кв. 280
- за гробище, кв. 281 - за гробище, кв. 282 - за гробище, кв. 283 - за
гробище, кв. 284 - за гробище, кв. 285 - за гробище, кв. 286 - за гробище,
кв. 287 - за гробище, кв. 288 - за гробище, кв. 289 - за озеленяване, кв. 290 за гробище, кв. 291 - за гробище, кв. 292 - за гробище, I - за гробище кв.
293, II - за гробни места кв. 293, I - за гробище кв. 294, II - за озеленяване
кв. 294, кв. 295 - за озеленяване, кв. 296 - за гробни места, кв. 297 - за
гробни места, кв. 298 - за озеленяване, кв. 299 - за озеленяване, кв. 300 - за
сметище, кв. 301 - за гробище за домашни любимци, кв. 302 - за гробище за
домашни любимци, кв. 303 - за озеленяване и за участък от уличната
мрежа, образувана от осови точки о.т. 530 до о.т. 542, о.т. 550, о.т. 552, о.т.
554 до о.т. 559, о.т. 563, о.т. 571, о.т. 572, о.т. 577, о.т. 579, о.т. 581 до о.т.
607, всички урегулирани поземлени имоти и осови точки - част от
разширението на съществуващия „Гробищен парк – Тополи“, местност
„Бостан Тарла“, землище с. Тополи, община Варна.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Структури и общинска администрация“ относно:
(1) – одобряване на Правилник за работата на общинското
предприятие „Спорт - Варна“.
(2) – одобряване на Правилник за работата на общинското
предприятие „Управление на проекти и озеленяване“.
(3) – одобряване на Правилник за работата на общинското
предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на
уличното движение“.
(4) – одобряване на Правилник за работата на общинското
предприятие „Общински паркинги и синя зона“.
(5) – одобряване на Правилник за работата на общинското
предприятие „Комплекс за детско хранене“.
(6) – промяна в общата численост и структура на общинската
администрация.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

488-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017
г. на Общински съвет – Варна и докладна записка от Венцислав Младенов
–
директор
на
ОП
„Спорт
–
Варна“
с
рег.
№
ОС20000508ВН_002ВН/27.08.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява
Правилник за работата на ОП „Спорт - Варна“ и Организационноуправленска структура, съгласно приложение към настоящото решение.

489-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017
г. на Общински съвет – Варна и предложение от Кмета на Община Варна с
рег. № РД20016466ВН/31.08.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява
Правилник за работата на ОП „Управление на проекти и озеленяване“
и Организационно-управленска структура, съгласно приложение към
настоящото решение.

490-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017
г. на Общински съвет – Варна и докладна записка от Крум Крумов –
директор на ОП ТАСРУД с рег. № ОС20000506ВН_001ВН/11.08.2020 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Правилник за работата на ОП
„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното
движение“ и Организационно-управленска структура, съгласно
приложение към настоящото решение.

491-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017
г. на Общински съвет – Варна, предложение от Младен Иванов – директор
на ОП „Общински паркинги и синя зона“ с рег. № ОС20000504ВН001ВН/18.09.2020 г. и предложение от Иван Портних – кмет на община
Варна с рег. № РД20023243ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна
одобрява Правилник за работата на ОП „Общински паркинги и синя
зона“ и Организационно-управленска структура, съгласно приложение
към настоящото решение.

492-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и предложение от
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012973ВН – 001ВН/02.12.2020 г.,
Общински съвет – Варна одобрява промени в общата численост и
структура на общинските администрации на район „Одесос“, район
„Младост“ и район „Владислав Варненчик“ при Община Варна, като
увеличава числеността на дейност 122 „Общинска администрация“ –
дофинансиране с по 1 /една/ щатна бройка, определена за длъжност
„Заместник-кмет на район“ за всеки един от посочените райони.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба на Общински
съвет – Варна за провеждане на търговската дейност на територията
на Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

493-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал.2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16а, чл. 34 и
чл. 34а от Закона за защита от шума в околната среда и чл. 8, ал. 3 от
Закона за закрила на детето и по предложение на Тодор Балабанов –
Председател
на
Общински
съвет
–
Варна
с
рег.
№
ОС20000599ВН/09.10.2020 г., Общински съвет – Варна изменя текстове от
Наредбата за реда за провеждане на търговската дейност на
територията на Община Варна, приета с решение № 18346(27)/04.05.2005 г. на Общински съвет – Варна, както следва:
Чл. 11, ал. 1 Забранява се:
т. 1. зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и
на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и
територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и
територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с
повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето
от 23,00 до 8,00 ч. /съгласно чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в
околната среда/.
т. 2. озвучаването от обекти по т. 1 и на открити площи в зони и
територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и
територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00
ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни
храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при
използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението

при бедствия. /съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за защита от шума в
околната среда/.
Чл. 11, ал. 3 Допускането на лица от 14 до 18 години, непридружавани
от родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за
дете в интернет зали, зали за компютърни игри и търговски обекти със
сервиране на алкохол след 22:00 часа и за деца, ненавършили 14 години след 20:00 часа /съгласно чл. 8, ал. 3 от Закон за закрила на детето/.
Чл. 13, ал. 2 Всички управители на заведения за хранене и
развлечения по чл. 124, ал. 2, т. 5 от Закона за туризма, работещи в
интервала от 22:00 ч. до 04:00 ч. са длъжни да осигурят необходимата
контролна техника - метал детектор, стационарен или ръчен - за
недопускане на лица с оръжие в обектите.
Чл. 24, ал. 1 В случай на нарушения на санитарно-хигиенните
норми на шум по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2, доказани чрез протокол,
съставен от служители на РЗИ, съвместно със служители от отдел КТДТ
към дирекция УСКОР на Община Варна, физическите лица се наказват с
глоби от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните
търговци се налагат имуществени санкции в размер от 3000 до 6000 лв.
Ал. 2 При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се
наказват с глоби от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на
едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 5000 до 12000
лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на общински съветници за представители и
членове в Областния съвет за развитие на област Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

494-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местно

самоуправление и местна администрация,чл. 18, ал. 5 и ал. 6, т. 4 от Закона
за регионалното развитие, във връзка с докладна записка с рег. №
ОС20000519ВН/14.08.2020 г. от Силвия Георгиева – изпълнителен
директор на Националното сдружение на общините в Република България,
Общински съвет – Варна определя за свои представители и членове в
Областния съвет за развитие на област Варна за мандат 2019 – 2023 г.,
следните общински съветници:
1. Огнян Василев Къчев
2. Йордан Александров Павлов
3. Стоян Мирков Попов
4. Рюян Невзатов Ризов
5. Ахмед Сали Ахмед
с правата да извършват всички правни и фактически действия във
връзка със защита 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
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински
съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 10

от заседание, проведено на 16.12.2020 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на представител на Община Варна за участие в
Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

495-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местно

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя за
мандат 2019 – 2023 г., общинският съветник Бранимир Николаев
Балачев за свой представител в Общото събрание на акционерите на
„Спортен комплекс Варна“ АД, ЕИК 103941472, със седалище гр. Варна
и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Цар Симеон І“ № 31, ет. 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

