ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 14.04.2021 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие за подписване на споразумение за
сътрудничество между Община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура“
за изграждане на обект: „Възстановяване на път VAR 1082 в района на
свлачище „Трифон Зарезан“, Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

546-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 59-63 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2,
изречение последно от Закона за общинската собственост, чл. 95 и
следващите, чл. 161, ал. 1, изречение първо, предложение трето от Закона
за устройство на територията, писмо с рег. № РД21006002ВН001ВН/25.03.2021 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД21006980ВН/31.03.2021 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество по
реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация
между Община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане
на обект: „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище
„Трифон Зарезан“, община Варна.
2. Одобрява проект на споразумение с подробно описани дейности за
изпълнение, поставени цели, етапи и срокове за изпълнението на
дейностите и източника на финансиране, съгласно приложение към
настоящото решение.
3. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише горното
споразумение в срок до 14 дни, като му възлага да предприеме всички
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда, с оглед подобряване на
инфраструктурата и обезпечаване на безопасно ползване на пътната
отсечка в района на свлачище „Трифон Зарезан“ от жителите и гостите на
гр. Варна и прилежащите курортни зони, както и с оглед спазване на
сроковете за сключване на споразумение по Закона за местното
самоуправление и местната администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 14.04.2021 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата
на територията на Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

547-2. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и
по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД21003879ВН/24.02.2021 г., Общински съвет – Варна приема изменения
и допълнения на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и
целодневни подготвителни групи към училищата на територията на
Община Варна, както следва:
1. От чл.17 ал. (2) отпада текстът: „Копие и оригинал (за сверка) на
удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, издаден от районната
администрация, удостоверяващо обстоятелствата по чл.53“;
В ал. (2) се правят следните промени: „При записване
обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и трето класиране се
проверяват служебно.
При записване родителят/настойникът представя следните
задължителни документи:
- Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на
детето;
- Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните“;

Ал. (3) се допълва със следния текст:
По т.1- „или служебна бележка от НОИ за периода на парично
обезщетение за безработица“;
По т.9- „Проверява се служебно“;
По т.10- „Проверява се служебно“;
По т.11- „Копие от акта за раждане на детето“;
По т.12- „Проверява се служебно“;
2. От чл. 32 ал. (2) отпада текстът: -„За първо класиране
обстоятелствата по чл.53 се проверяват служебно;
-з а второ и трето класиране обстоятелствата по чл.53 се доказват с
копие/ оригинал за сверка на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на
детето, издаден от районната администрация“;
В ал. (2) се правят следните промени: „При записване
обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и трето класиране се
проверяват служебно. Родителят/настойникът представя следните
задължителни документи:
- копие на удостоверение за раждане на детето;
- лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните“;
Ал.(3) се допълва със следния текст:
По т.1- „или служебна бележка от НОИ за периода на парично
обезщетение за безработица“;
По т.9- „Проверява се служебно“;
По т.10- „Проверява се служебно“;
По т.11- „Копие от акта за раждане на детето“;
По т.12- „Проверява се служебно“;
3. От чл. 54 т. 4 отпада текстът: “Деца, чиито братя или сестри
посещават
същата
детска
градина/училище,
независимо
от
постоянния/настоящия им адрес/ не се отнася за децата, които през
настоящата година завършват IV подготвителна група/седми клас в
училище.“
Заменя се с текста: „Деца, кандидатстващи за детска ясла, детска
градина или подготвителна група в училище, чиито братя или сестри
посещават същата детска градина или училище към 15.09 на идната учебна
година се разпределят в първа група, независимо от постоянния
/настоящия им адрес.“
4. Допълва се чл. 56 „Допълнителни критерии“ със следните
текстове:
Допълва се т. 1: „или родители, регистрирани в бюрото по труда, с
право на парично обезщетение -10 точки;

Отпада текстът от т. 9: „Деца, чиито братя или сестри посещават
същата детска градина/училище, и са с уседналост в района за обхват на
детските градини/училища 2 и над 2 години/ не се отнася за децата, които
през настоящата година завършват IV подготвителна група/седми клас в
училище - 10 точки.“
Заменя се с текста: „Деца, чиито братя или сестри посещават
същата детска градина/училище към 15.09 на идната учебна година, и са в
района за обхват на детските градини/училища - 10 точки“;
Създава се нова т.10: „Деца, чиито постоянен и настоящ адрес в
района за обхват съвпадат-10 точки“;
Създава се нова т.11: „Деца на неизвестни родители-10т.“;
Създава се нова т.12 :“Деца, посещавали детската ясла към същата
детска градина - 10 т.“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда, предвид необходимостта от
спазване на определените срокове за кандидатстване в общинските детски
градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата
на територията на Община Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 14.04.2021 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на представител на Община Варна в Общото
събрание на акционерите на МБАЛ ”Света Анна – Варна“ АД и
упълномощаването му да участва в насрочени през мандат 2019 – 2023 г.
редовни и извънредни общи събрания на акционерите на дружеството.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

548-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

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
общинския съветник Антоанета Здравкова Цветкова за свой
представител в Общото събрание на акционерите на МБАЛ ”Света Анна
– Варна“ АД.

549-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

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
упълномощава представителя на акционера Община Варна в МБАЛ
”Света Анна – Варна“ АД – общинският съветник Антоанета Здравкова
Цветкова, да участва във всички насрочени през мандат 2019 – 2023 г.
редовни и извънредни общи събрания на акционерите на дружеството,
като участва в разискванията по точките в предварително обявения дневен
ред за всяко заседание и да гласува с оглед най-добрата защита интересите
на община Варна.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
възлага на избрания представител на акционера община Варна да внесе
писмен доклад за взетите решения на всяко едно от проведените редовни и
извънредни общи събрания на акционерите на МБАЛ ”Света Анна –
Варна“ АД, за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

