ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 12

от заседание, проведено на 29.01.2021 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – одобряване на текст на Споразумение за партньорство и
осигуряване на средства от бюджета на Община Варна по проект
„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за
управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в
район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на
Община Варна“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

498-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 59-61 от Закона за

местното самоуправление и местна администрация и по предложениe от
Кмета на община Варна с рег. № РД21001541ВН/25.01.2021 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Одобрява текста на Споразумение за партньорство във връзка с
изпълнението на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно
изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съгласно
приложение към настоящото решение.
2. Дава съгласие да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна
средства в размер до 600 000 лева /шестстотин хиляди лева/ за
съфинансиране на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно
изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и

„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
3. Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна
да подпише Споразумение за партньорство, във връзка с изпълнение на
Проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна
система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено
осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
4. 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 12

от заседание, проведено на 29.01.2021 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имот-публична общинска собственост с идентификатор
10135.5506.980, сграда с идентификатор 10135.5506.980.1 и поземлен имот
с идентификатор 10135.5506.979 (рибарско пристанище „Карантината“,
район „Аспарухово“) в полза на Общинско предприятие „Общински
паркинги и синя зона“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

499-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местно

самоуправление и местна администрация, чл. 12, ал. 1 и ал. 4, чл. 52, ал. 3 и
ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Правилника за
прилагане на закона за държавната собственост и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД21000571ВН/12.01.2021 г., Общински
съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на Общинско
предприятие „Общински паркинги и синя зона”, представлявано от
Директор имот-публична общинска собственост представляващ, поземлен
имот с идентификатор 10135.5506.980 (десет хиляди сто тридесет и пет.
пет хиляди петстотин и шест. деветстотин и осемдесет), (идентичен с УПИ
І-461, 462 в кв. 4, с отреждане „за рибарско пристанище“), сграда с
идентификатор 10135.5506.980.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет
хиляди петстотин и шест. деветстотин и осемдесет. едно), брой етажи 3,
със застроена площ от 703 (седемстотин и три) кв. м., начин на трайно
ползване: смесено предназначение с обществени, търговски и обслужващи
площи и поземлен имот с идентификатор 10135.5506.979 (десет хиляди сто

тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест. деветстотин и седемдесет и
девет), (акваторията на Черно море), за срок от 5 (пет) години.
Третият етаж от сграда с идентификатор 10135.5506.980.1 (десет
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест. деветстотин и
осемдесет. едно) с предназначение – „заведение за хранене“, не е предмет
на учреденото право на управление.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно
управление за горе описания недвижим имот в полза на Общинско
предприятие „Общински паркинги и синя зона”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 12

от заседание, проведено на 29.01.2021 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Социални дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – даване на съгласие за разкриване на местна дейност „Топъл
обяд“ във връзка с участието на Община Варна, в качеството й на
Партньор в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от
COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане.
(2) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга
„Асистентска подкрепа“ в Община Варна, делегирана от държавата
дейност.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

500-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т.

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД21000724ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от
COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане.
2. Определя дейността по предоставяне на „3.1 – Топъл обяд в
условия на пандемията от COVID-19“, съгласно настоящото решение като
местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
3. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички
необходими правни и фактически действия за кандидатстване с проектно
предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условия на
пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс допуска предварително изпълнение на горните решения предвид
необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими
обществени интереси, а именно – навременно кандидатстване за
финансиране на предоставяне на топъл обяд в община Варна.

501-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 10, чл. 17, ал. 3, чл.
25, ал. 1, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги, чл. 83,
ал. 1, чл. 84, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
социалните услуги, чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г., Решение на Министерски съвет № 790 от 30 октомври
2020 г. за приемане на стандарти в делегираните от държавата дейности за
2021 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20024486ВН-002ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие да се създаде специализирана, подкрепяща почасова
социална услуга в домашна среда „Асистентска подкрепа“, като
делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.;
2. Дава съгласие социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се
администрира и управлява от „Звено за услуги в домашна среда“ към
второстепенния разпоредител с бюджет „Домашен социален патронаж“,
включваща персонал за администриране на услугата от 8 щатни бройки за
728 потребители и 240 асистенти;
3. Адресът на услугата е гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, бул.
„Константин и Фружин“ в сградата на „Диагностично - консултативен
център 3 – Варна“ ЕООД.
4. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга
„Асистентска подкрепа“ се определят съгласно Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година, във връзка с
Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните
от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и разчетните
показатели на Министерство на финанси за Община Варна. Годишният
стандарт за 2021 г. е в размер на 2 901 080. 00 лв. за 728 потребители.
5. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на настоящото
решение, включително да утвърди правилата, процедурите и образците на

документи във връзка с организирането и изпълнението на дейностите,
свързани с представянето на услугата „Асистентска подкрепа“, считано от
01.01.2021 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на горното решение, предвид
необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими
обществени интереси, а именно - навременно разкриване на новата
социална услуга „Асистентска подкрепа“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 12

от заседание, проведено на 29.01.2021 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 4352(10)/16,17.12.2020 г. на Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

502-4. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 1 от
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от Тодор
Балабанов - Председател на Общински съвет – Варна с рег. №
ОС21000045ВН/26.01.2021 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва
свое Решение № 435-2(10)/16,17.12.2020 г., като същото придобива
следния вид:
„1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от
Закона за местните данъци и такси и чл. 34 и сл. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна, във връзка с въведени противоепидемични мерки на
територията на Република България и по предложение от групата
общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. N
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 със
заповеди на Министъра на здравеопазването. На лицата, заплатили
месечна такса за горепосочения период, същата ще бъде прехвърлена за
месеца, през който се възстанови работата на детските заведения.
1.1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с въведени
противоепидемични мерки на територията на Република България и по

предложение от групата общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински
съвет – Варна с рег. N 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,
определен в заповеди на Министъра на здравеопазването за въвеждане на
противоепидемични мерки. 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“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради защита на важни обществени интереси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

