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Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Колегата Цончо Ганев, след това колегата
Христо Атанасов, след това колегата Костадин Костадинов, колегата
Георгиев. Пуснете заявка. Да, аз видях сега, излязла е. Ще дам възможност
след малко. Заповядайте.
Цончо ГАНЕВ
Г-н Портних, на 11.06. съм входирал питане към Вас. Би трябвало
същото да е сведено до Вашето знание и би трябвало, спазвайки закона, в
момента на този писмен въпрос към Вас да отговорите. Надявам се, че ще
получа конкретен отговор на това, или доколкото можете Вие да
отговорите. Става дума за следното, ако не са Ви го предали, ако не сте
запознат. Питането ми е свързано със строежа, който предстои да започне
на мястото на Дом „Младост“. Конкретните неща, които бих искал да ми
дадете като информация, защото не съм запознат със случая, не е минавало
през мен това нещо, когато е обсъждано и са взимани решения. И по-точно
– има ли изменение на ПУП-а за имот в град Варна, ул. „Вяра“ № 2?
Подточка към въпроса – имало ли е обществено обсъждане на тази смяна?
Спазена ли е процедурата за искане на съгласие на живущите в близост до
имота? Как е уредена собствеността на минералния извор, водата, която
използват басейните в Дом „Младост“? И последно – бил ли е имотът
общинска собственост и ако да, кога и на каква цена е продаден или
заменен с частната фирма? Надявам се да ми отговорите още днес, тъй
като практиката показва, че питанията към Вас се получават като отговори
след месеци, ако въобще се получат.
Сега, вторият ми въпрос към Вас, който имам, те са много въпросите,
но, за съжаление, по правилник имам право само на два въпроса. Тук
темата е изключително неприятна, изключително омерзителна, но е важно

да го коментираме и се надявам по този въпрос също да вземете в момента
становище, тъй като става дума за явна кражба на парцели, в които са
погребани хора. За какво става дума? С мен се свърза човек, който е
потърпевш, който сега, след като Ви представя фактологията, ще видите за
какво потресаващо стечение на обстоятелствата от хора, които са Ваши
подчинени, директори на гробищни паркове, които са сменени през
времето, и има изключително неприятни неща. Между другото този
проблем е повдиган в обществото. Има публикации в медиите. Вие и
Вашата администрация не сте взели абсолютно никакво становище. Става
дума за следното: На 08.11.1994 г. на Добрил Костадинов почива майка му.
Погребана е в алея десета, квартал шести, ред първи, гробно място 25.
Няколко години по-късно Добрил Костадинов плаща и получава гробното
място за вечни времена. Има квитанция приложена. Между другото този
казус също съм го входирал към Вас. И получава квитанция за гробното
място. Когато след няколко години почива и другият родител на Добрил
Костадинов, той отива в гробищен парк, вече 2015 г., отива с документи, за
да използва гробното място, което е …..
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, аз ще кажа. Просто изчаквам колегата.
Цончо ГАНЕВ
Важно е. Важно е това нещо. Вие като кмет на Варна трябва да
вземете отношение по това нещо. Ние го управляваме, но Вие…
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, аз да Ви предложа – дайте го, ако искате, в писмен вид
цялата фактология, за да можем да, ако трябва, и аз ще отговоря по
въпроса.
Цончо ГАНЕВ
Така, това нещо е дадено.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще поискаме да ни предоставят информация, то е по-скоро въпрос
може би към мен.
Цончо ГАНЕВ
Дадено е и е входирано и към Вас, и към г-н Портних. Входирано е.
Тодор БАЛАБАНОВ
От Ваша страна? Не, не. Колега, моля, нека да не…..

Цончо ГАНЕВ
Г-н Балачев, мислите ли, че кметът на Варна няма никакво
отношение и не може да вземе никакви мерки за безобразията да се крадат
места, в които са погребани хора? Това ли ми обяснявате? Че най-важният
човек на община Варна, човекът, който разпределя и прави бюджет за 500
милиона, няма силата и няма възможността това нещо да прави.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, моля.
Цончо ГАНЕВ
Аз също моля да не бъда прекъсван.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. Аз за това помолих колегата Балачев и Ви призовавам да се
обърнете към мен с въпроса си, за да мога да Ви дам конкретен отговор,
след като извършим проверка на фактите.
Цончо ГАНЕВ
Така, фактите са следните. След като отива Добрил Костадинов да
погребе втория си родител, се оказва, че в мястото, в което е погребан
първият му родител, вече има друг човек. И за да е подигравката пълна,
три години, след като, три години, повтарям, по закон едно гробно място
десет години не трябва да се пипа, но три години след като е погребан, на
второ място компенсират го човека, с второ съседно място, отново се
открадва и второто място. Два пъти кражба на гроб. Извинявам се много.
Това, което се случва във Варна, е недопустимо. И тука да ми се обяснява,
че кметът на Варна не може да вземе отношение по това нещо и да си
измиваме ръцете, че е общинско и че е каквото ще друго дружество, е
недопустимо, защото това нещо е повдигано в обществото и никой нищо
не е направил. Напротив, сменен е единият директор от гробищния парк от
„Виница“, отишъл е в „Централни гробища“, и обратното – другият е
отишъл на негово място. Имаме два пъти кражба на гробно място. Моля да
се вземе отношение по това нещо, тъй като е пълна подигравка с
починалия. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Всички тези неща, които ги казахте, колега,
действително, ако са истина, звучат страшно, но в крайна сметка, първо,
подлежат на проверка.
От залата: ……. /н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
Но първо подлежат на проверка да се установи дали това е така, или
не. И това нещо спокойно можеше да го изискаме от управителя на
дружеството да ни бъде предоставена информацията. Не да се мъчим да
правим сензации в момента на микрофона. Колегата Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги,
уважаеми зам.-кметове, два въпроса.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, моля за тишина.
Христо АТАНАСОВ
Значи тя е дълга тема за „Обреди“. Ще я обсъждаме.
Имам два въпроса. Първият е свързан с дере Налбанка, като там има
три бетонови възела и отлаганията на остатъците от тези три бетонови
възела са запушили самата единствена улица, която е там. Наносите
достигат до ЖП линията и запушват прохода под нея, като водите
директно се изливат в езерото. Молбата ми е да бъде направена проверка и
ако се констатират нарушения, да се предприемат необходимите мерки.
Вторият ми въпрос е свързан с така доста дебати, които протекоха в
комисиите и доста колеги взеха отношение по въпроса, свързан със
средствата, които Община Варна отпуска по различни мероприятия и
обекти, които са извън гласувания бюджет, което, разбира се, ще прекрои
самия бюджет като цяло. Но, от друга страна, имаме и Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Там има
мерки, които ще доведат за допълнителни приходи в общинския бюджет,
които биха помогнали тези допълнителни разходи да бъдат отчасти
компенсирани. В тази връзка, моля, уважаеми господин кмете, да
направим, ако трябва, една нарочна комисия и една сесия, в която да
разгледаме само тези въпроси, които засягат доста жители на града. Има
хора, които с години очакват 2, 3, 5, 10 квадрата. Мисля, че това нещо
трябва да бъде направено, за да могат да се удовлетворят техните
интереси, и в крайна сметка бюджетът да изпълни тази си част от
приходната.
Третото е, само искам да го анонсирам. Това е промяната в
разпоредбите на ЗУТ, параграф 5, т.29а, която е публикувана в Държавен
вестник, брой 16 от 2021 г. и то е свързано с приравняването на ателиетата
към жилищни такива. Това нещо е ясно, че в крайна сметка, в ЗМДТ е
описано, че не може да стане в текущата година, но, обръщам внимание и
съм пуснал писмо администрацията да предприеме необходимите

действия, за да бъде коригирано това нещо и в наредбата от следващата
година вече самите граждани да могат да се възползват. Това по-точно е
разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗМДТ. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колега Костадинов, имате думата.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми г-н председател, колеги, уважаеми съграждани. Моят
въпрос е свързан с Вятърната мелница във Варна. За първи път този въпрос
го коментирахме с кмета на града Кирил Йорданов през 2013 г. Тогава там
трябваше да се направи по план, който така и не отиде в крайна сметка в
съответната дирекция, за да бъде коментиран, трябваше да се направи един
културно-исторически център, с който впоследствие да се върже, като един
голям комплекс, Княжеският манастир „Света Богородица“, който преди
малко коментирахме в точката за местностите. Няколко месеца след това
Кирил Йорданов си подаде оставката. След това дойдоха други избори.
Беше избран настоящият кмет Иван Портних. С него два пъти досега сме
коментирали този въпрос, само че резултат няма никакъв.
Въпросът ми сега е следният. Вятърната мелница, която е една от
двете запазени подобни в България, и между другото една от петте на
Балканския полуостров, е частна собственост. Незнайно защо, след 1990 г.
тя става от държавна - общинска, а от общинска става частна. Като
междувременно някъде, в дебрите на нашия така наречен преход, се
загубва статутът й като паметник на културата. И това, между другото, е
много удобно оправдание. Когато съм питал, включително и
Министерството на културата, пък и тук в нашата Община, винаги си
вдигат раменете и ми казват: – Ми тя не е паметник на културата, плюс
това не е държавна или общинска собственост. Сега там ще се строи, в
крайна сметка. Това не беше изненада, отдавна се знаеше. Аз не знам какво
точно е предвидено в строителната документация. Видях, че има голям
строеж там, който ще бъде. Аз не знам обаче какво е предвидено по
отношение на самата сграда, защото тя в момента представлява само
каменната конструкция. До 1989 г. сградата беше музей. Не знам дали
някои от Вас го помнят. Аз съм ходил там като дете. Имаше, съответно и
цялата конструкция вътре беше запазена – дървена, с покрива, с перките, и
т.н., и т.н. След това лека-полека дегенерира и сега в момента стои
каменната основа. Само по себе си това е напълно достатъчно, за да бъде
възстановена. Идеята беше там, на това място, да се направи един
посетителки център, а после, след това, с европейско финансиране да се
изгради въжена линия, която да свързва мястото, където се намира
Вятърната мелница, с манастира „Света Богородица“, откъдето се открива
една от най-хубавите гледки към Варна, между другото. Неслучайно княз

Борис е избрал това място там. Имаше идея в съседство един пустеещ
тогава парцел да бъде превърнат в паркинг за посетители и т.н. Този
пустеещ парцел след това стана, беше даден от Общината на
„Водоснабдяване и канализация“, и сега се превърна в някакъв център там
за клиенти на „В и К“ Не знам какво точно е. До голяма степен това, което
искахме тогава да се случи, вече трудно би могло да се случи. Плюс това,
че и Общината, разбира се, с лека ръка одобри един огромен строеж, който
ще скрие буквално Вятърната мелница. Аз не знам дали въобще е
предвидено оцеляване на тази мелница. Сега може би за някои хора,
предвид всички наши големи проблеми, които имаме и в града, и в
държавата, това е нещо незначително, обаче по отношението към миналото
си личи отношението към бъдещето. Преди малко Цончо Ганев коментира
въпроса за гробищата. Аз лично не знам как бих реагирал и дали бих могъл
да изтърпя подобно отношение. Не знам дали някой от Вас би могъл да
изтърпи подобно отношение, но представете си това отношение към
нашите предци и представете си сега пък отношението на Общината към
нашата култура и нашето културно-историческо наследство. За мен това е
безкрайно необяснимо. Няма да използвам по-силни думи. Въпросът ми
към кмета Портних сега е, и се надявам да получа отговор в момента
конкретен – нещо което почти никога не се случва, въпросът ми е какво
смята да предприеме Общината за опазването на остатъците от този
изключително значим за България и за нашия град културен обект. Да не
забравяме, пак повтарям, два са само тези обекти. Единият е тук, другият е
в Несебър, но в Несебър е реставрирана. Искам да разбера има ли желание
Общината да предприеме въобще някакви действия, защото това, че
имотът е частна собственост, далече не означава, че ако Общината реши,
не може да предприеме съответните действия, съгласно изискванията на
Закона за културното наследство и Закона за местното управление и
местна администрация.
Нормативната уредба дава предостатъчно
основания за действия. Защото, както е добре известно, има ли желание,
има и начин. Аз знам какво бих предприел, ако зависеше от мен, но не
зависи от мен. Затова искам да чуя дали въобще има някаква мисъл - грам,
за запазване на този паметник, или след няколко години Вятърната
мелница просто ще остане като един спомен, като название, което лекаполека ще помнят само по-възрастните като нас, защото децата ни няма да
знаят какво е било това нещо и защо му казват Вятърната мелница, при
условие че там има блок. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колегата Георгиев. Заповядайте. След това колегата Къчев, след това
колегата Капитанов.

Георги ГЕОРГИЕВ
Колеги, първият ми въпрос е свързан с все по-наболяващия проблем
с презастрояването на Варна и превръщането й в град, различен от визията,
която са свикнали поколения наред и поколения, които няма да харесват
това, в което се превръща Варна.
Получихме сигнал от група граждани, които са изпратили жалба до
кмета на община Варна относно процедура за изграждане на сграда в
местност „Сотира“ на място, което не отговаря изобщо на условията за
изграждането на подобен обект. В тази местност няма инфраструктура,
няма комуникации за изграждане на сграда, която, по думите им, е
огромна. Гражданите са притеснени от това, че в имот 10135.25.08.166 се
изгражда жилищна сграда в местност, която е пример за семейни жилища,
за спокоен живот и най-вече за това как гражданите се спасяват сами. Т.е.
те сами са си организирали електрическото снабдяване, сами си
организират В и К и така нататък. Гражданите попитаха спазена ли е
процедурата на чл. 148, ал. 16 от Закона за устройство на територията и в
ход ли е процедурата за строителството на жилищна сграда в имот
10135.25.08.166. Това е един от проблемите, които заплашват да превърнат
Варна в нещо различно от цивилизован европейски град, и ние искаме да
обърнем внимание.
Вторият въпрос. Не знам, колеги, колко от Вас са ходили в кв.
„Христо Ботев“? Не е много далеч. Не знам дали г-н кметът е посещавал
въпросния квартал. Кварталът е пример за едно модерно, цивилизовано
гето. Не знам колко от Вас знаят, че там жителите на този квартал са
принудени да опасват имотите си с бодлива тел. Преди няколко седмици
ние, съветниците на „Възраждане“, бяхме извикани там за помощ.
Буквално се обърнаха към нас за помощ, защото кварталът е превърнат в
сборище на наркомани и всякаква измет. Тези хора, за съжаление, вече
далеч от понятието „човек“, тероризират целия квартал. Жителите са
принудени да викат полиция през ден. Викат я и резултатът е никакъв.
Нещо като управлението на ГЕРБ досега. Та, в тази връзка въпросът е
следният. Защо Община Варна системно, дългосрочно и последователно
игнорира жалбите и молбите на гражданите, които живеят в квартал
“Христо Ботев“. Защо, хора, никой не реагира на молбите им?
Тодор БАЛАБАНОВ
Изтече времето.
Георги ГЕОРГИЕВ
Да, предполагам, само ще довърша. Тези хора са подложени на
истински терор. Разбирате ли? Ние от „Възраждане“ се обявяваме за
премахване на Метадоновата програма, която събира наркозависимите
лица в квартал „Христо Ботев“ от така наречения Тубдиспансер. Това е

нещо, което трябва да се направи спешно. Към кмета и към
администрацията е отправен сигнал и от местния квартален инспектор.
Надяваме се да има някаква реакция, защото положението действително е
трагично.
Г-н Балабанов, само да се обърна към Вас, Вие казахте да изпращаме
към Вас сигнали и въпроси. Изпратили сме сигнал към Вас за проблем с
мокър печат в Наредбата за прием на деца в детски ясли и градини. В
момента се получава много голям порочен кръг, в който фирми, които
изпращат удостоверения за това, че служител работи при тях,
администрацията изисква задължително мокър печат, а самият мокър печат
не е задължителен по Търговския закон. И става порочен кръг. Погледнете.
Тодор БАЛАБАНОВ
Тук съм съгласен с Вас, да.
Георги ГЕОРГИЕВ
Време е да променим това.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колегата Къчев. След това колегата Капитанов, след
това колегата Мартин Златев, след това колегата Балачев и накрая колегата
Боев. Заповядайте.
Огнян КЪЧЕВ
Благодаря. Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател на
Общинския съвет – Варна, уважаеми колеги. Ще преповторя искането,
което входирахме, тъй като в момента е точката за питания и отговори към
кмета, рег. № ОС21000028ВН/11.06.2021 г., няма да изчитам подточките.
Настояваме за писмен такъв отговор относно мерките, които взима
общинската администрация и ресорната дирекция, за привличане на поголям брой туристи вследствие на по-късното започване на туристическия
сезон. И втората част на това нещо е за състоянието на водата на
Варненското езеро във Варненския залив след новото изтичане на фекални
води от тръбопровода на „Аспарухово“ през езерото. Във втората част на
моето питане е насочено към, относно инфраструктурата на спортни
обекти и съоръжения. Спортните площадки, с които в последните години
се гордее Варна, лично моето отношение е, аз адмирирам отношението на
администрацията на Община Варна за усвояване на средства при
изготвянето на такива спорни обекти, които гръмко се откриваха от
бившия министър-председател. Такъв е случаят на обекта във
„Владиславово“, който бе открит в началото на 2021 г., в началото на
януари. Г-н Борисов дойде тук със снимки, с фанфари. Откри се един
обект, който не е използваем към момента. Не е желателно да се усвояват

средства по некомпетентно проектирани от съответните проектанти
спортни съоръжения. Смея да го твърдя като човек, който се занимава от
35 г. в сферата на образованието, младежки дейности и спорт, който в
момента преподавам и така нататък… И личните ми обвинения, не мога да
ги кажа като обвинения, защото да не ме викат по съдилища и на други
места, но защо… Въпросите ми са, е допуснато въвеждане в експлоатация
на спортно съоръжение, което не отговаря на изискванията на
правилниците на спортните федерации в съответните спортове, които са
към тази площадка на „Владиславово“. Визирам следното нещо.
Баскетболните площадки, има правилник спортен, в който изрично е
описано, че съоръженията, които са, конструкциите на баскетболните
кошове, трябва да не са вътре в самата площадка с Ф150 железа,
монтирани в площадката. Такъв в случаят в спортната площадка, която е
на спирка „Студентска“, бившето „Жечка Карамфилова“,
което е
игрището. Проблемите са и в площадките, които са във „Владиславово“.
Кошовете буквално са на самата линия, на границата на игрището, което
създава предпоставки за спортни травми. Каква е тази некомпетентност на
този проектант, който е проектирал спортните съоръжения за тенис на корт
в игрищата на „Владиславово“, където са монтирани коловете, които
трябва да дължат мрежата за тенис на корт на отстояние, което се намира
не за тенис на корт, а за волейбол. Тоест ширината на отстоянието е много
по-голяма и тези тенис игрища са неизползваеми до ден-днешен. Отделно,
самите тенис игрища са с едни бабуни, които създават предпоставки за
травми. Абсолютно некачествено строителство е направено, не както
трябва. Изобщо този, който е приел обекта…Направих си труда да се
позаинтересувам от директора на Инвестиционна политика, до момента не
ми е дадена количествено-стойностна сметка за всичките тези
проблемни….
Тодор БАЛАБАНОВ
……. /н.р./…Извинявай.
Огнян КЪЧЕВ
Скоро няма да свърши, докато не свърша аз да говоря. Защото това е
безобразие, което за усвояването, точно така, на средствата. Аз трябва да
ги кажа тези неща, защото не мога като спортист…
От залата:…./н.р./
Огнян КЪЧЕВ
Значи, тези три минути… Да. Добре. Да си конкретизирам въпроса.

Тодор БАЛАБАНОВ
Да, конкретизирайте и го дайте писмено …
Огнян КЪЧЕВ
Само гражданите на Варна да разберат какви обекти се приемат в
града. И това нещо, което се случва, трябва да престане. Защо нямаше нито
един спортен педагог, специалист по техническата инфраструктура при
приемането на тези обекти. Нито от дирекция „Спорт“, нито от
общинското предприятие „Спорт за всички“, което е на Варна. Нали трябва
да има някой спортен специалист, който приема тези обекти. Изпращат се
хора да приемат спортни обекти, които хабер нямат от света за какво става
въпрос. Безобразието трябва да го прекратим и въпросът ми е кога ще
бъдат отстранени техническите нередности по спортните площадки. Ще го
опиша писмено това нещо, какво казахте г-н председател, защото явно тук
не мога да говоря цял ден. Много са нещата, които не са технически
изправни от тази гледана точка.
И третият ми въпрос и с това завършвам, с едно изречение.
Тодор БАЛАБАНОВ
На два въпроса имате право, колега, писмено и в рамките на три
минути. Изтече времето…
Огнян КЪЧЕВ
Първият е писмен, който сме го заложили. Първият е писмен.
Тодор БАЛАБАНОВ
…. /н.р./ ….
Огнян КЪЧЕВ
Добре, с едно изречение. Г-н кметът ще ме извини, обаче понеже
имаме заявено желание за подобряване инфраструктурата, нали, на града
ни, което аз адмирирам. И Синя зона направихме, и други работи. Какво
остава с тези моменти, които, вчера го загатнах, на ул. „Васил Петлешков“
до Пощенски клон № 10, където съборихме временно преместваем обект
по чл. 56, който беше незаконно направен, за който Община Варна и в
качеството си на, тук я няма кметицата на р-н „Приморски“, събираха
дълго време средства на незаконно монтиран обект. Той го няма, изчезна
този незаконно преместваме обект. Там кога ще бъде изграден обществен
паркинг на тревна фуга блокчета, какво беше обещано от главния архитект
февруари месец 2020 г. Благодаря. Извинявам се, че така просрочих.

Тодор БАЛАБАНОВ
Колегата Капитанов, заповядайте. След това Мартин Златев, след
това Бранимир Балачев.
Николай КАПИТАНОВ
Уважаеми г-н кмет, първо, извинявайте, искам да се извиня на г-н
Балабанов за грешката. Да, имахме сесия през март месец. Тя беше толкова
претоварена, че тогава просто реших, че няма смисъл да влизаме в тази
тема, но въпреки всичко аз считам, че тя е изключителна важна. И в
интерес на истината, колеги, това, че с въздържание отхвърлихме…./н.р./
Рано или късно трябва да се реши. Така.
Г-н кмет, имам, на 16.12.2020 г. колежката Стела Николова внесе
едно предложение по ябълката на раздора във Варна – Морската градина,
на което все още няма отговор, и аз се налага да питам отново. Дали имате
намерение да предложите да бъде спряно изграждането на огради в
Морската градина, като в Закона за устройство на територията пише извинявам се, само ще го прочета - „По предложение на кмета на общината
с решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети, може да
се налага временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територии,
включително „зелената система“ и съоръжения за третиране на отпадъци“.
Това е еднократно за три години. Разбира се, не говорим за масивните и
вече отдавна съществуващи огради. Говорим за тези, които са в момента
временни ограждения, т.е. прозрачни огради. Постепенно всички сме
свидетели как имот след имот започват да се заграждат и това определено,
първо, е провокация към гражданите на Варна, трябва да ни е ясно, защото
много чувствителна тема е „зелената система“ на Варна. Ние трябва да
търсим такова решение. Вие имате право да предложите на Общински
съвет и той да гласува временно да бъдат спрени огражданията с такива
огради. Това би било много сериозен знак за това, че мислим в тази посока
и искаме да решим този казус.
Другият ми въпрос е: Имаме сигнал от граждани за строителни
отпадъци от съборени къщи при строителството на бул. „Левски“ . Това е
на ул. „Д-р Селимински“, в дерето. При запитване кой трябва да ги
изчисти, отговорът е, че това се свършва от възложителя на булеварда,
който е Община Варна. Бул. „Левски“ мина доста време, откакто го
приключихме. Това, между другото, кореспондира пряко с въпроса на г-н
Георгиев с гетоизацията на определени територии във Варна. Ако ние не
си поставим за цел да ги почистим, там няма как да съществува и хората да
живеят нормално и същевременно създаваме условия за доста негативни
социални процеси. Само искам да обърна внимание, че този въпрос е бил
отправен от комисия „Благоустройство и комунални дейности“ към
общинската администрация и повече от два месеца няма отговор за него.
Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колега Златев, заповядайте.
Мартин ЗЛАТЕВ
Благодаря Ви, г-н председател. Първият ми въпрос към кмета е
следният. Още в началото на мандата Ви зададох въпрос относно ПУПовете на 15-ти, 16-ти, 27-ми и 28-ми м.р. След дълго отлагане Вие
заявихте, че ще ги представите тук от трибуна след две седмици. Малко
по-късно получих отговор септември месец от Вас, че се отлага
представянето на ПУП-вете поради причина, че през това време се е
променило законодателството и е било необходимо планиране и
проектиране на комуникационно-транспортна система и кадастрална карта
в координатните системи, промяна в координатната система. Това е
септември месец. В момента сме вече юни и продължаваме да нямаме
обявяване на тези ПУП-ве. Причината за запитването е, че в комисията по
„Архитектура“ отложихме гледането точно на един обект в р-н
„Аспарухово“, 27 м.р., който беше с извадка от ПУП. Докога ще правим
извадки от ПУП-вете за точно определени конкретни обекти поради
причина, че го няма в цялост приет планът. Това е първият ми въпрос.
Вторият ми въпрос е не толкова питане, колкото искане. В четвъртък
се проведе митинг пред Вашите прозорци срещу презастрояването. Не
толкова митингът направи впечатление, между другото ще Ви кажа, а
направи Вашето влизане във Фейсбук и писането от Вашия профил.
Именно там, аз не можах, късно заспах, защото до късно писахте, и искам
да задам следния въпрос.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, това са лични неща.
Мартин ЗЛАТЕВ
Това е питане към кмета. Не, не са лични, г-н председател. Питането
ми е следното. Ще задам питането си. Имам време.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това са лични неща – профили във Фейсбук и т.н. Не мисля, че това
е тема, която може да бъде обсъждана на тази трибуна.
Мартин ЗЛАТЕВ
Не, искам да задам въпроса си.
Тодор БАЛАБАНОВ
Задайте въпроса си по същество.

Мартин ЗЛАТЕВ
Г-н Портних, ако сте в добра кондиция, тъй като чувствам, че Варна
няма в момента капитан, който да води кораба в правилната посока, кога
ще си подадете оставката като кмет след такива изказвания. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Балачев, заповядайте. Да преминаваме да поработим малко,
че…. За Инстаграм ли ще питате?
Бранимир БАЛАЧЕВ
Аз съм известен с това, че не съм фен на социалните мрежи, защото
не се знае кой стои зад тях, но това е друга тема.
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги.
Мисля, че повечето граждани на Варна знаят, че ние, общинските
съветници от ГЕРБ, даваме от понеделник до петък - имаме приемни дни
на Приемната на ул. „Бенковски“ - последните няколко седмици получих
няколко сигнала, една част, на които имам отговор. Първият сигнал
касаеше състоянието, техническото, на така наречената „Нова баня“ за нас
по-старите варненци, за по-новите – „Гъбата“. Благодарение на усилията и
така на компетентното обследване на този проблем, получих своевременно
отговор, за което благодаря на кмета на р-н „Одесос“ г-н Недев. Съобразно
този отговор, докладвам на моите съграждани, че всъщност, първо –
безопасността на този изоставен от десетилетия обект звезда навремето в
гр. Варна е обезопасено и всякаква възможност за някакви злополуки е
предотвратена. Отделно от това, получен е и отговор от инвеститорите, т.е.
от сегашните собственици на въпросния обект, относно това, че същите са
предприели действия този очевидно грозящ обект във Варна, с оглед на
състоянието, в което се намира в момента, са предприети съответните
действия за ново проектиране на съвременна модерна сграда. Т.е. съвсем
скоро тази язва, ако мога така да кажа, на територията на Варна ще
отпадне.
Вторият сигнал, който също беше много съществен, беше свързан с
така наречените незаконни таксита, които спират на ул. „Баба Тонка“.
От залата: ….. н.р./……
Бранимир БАЛАЧЕВ
Точката е питания и отговори на питания. Това са питания, на които
ние сме отговорили. Ще дадем възможност на втория в листата на „Да,
България“, ако има някакви проблеми, да се изкаже после. Не на митинга
там. Няма проблем. Доцент ли ще кажем, или какъвто е, докторе, моля ти
се…

От залата: ….. н.р./……
Бранимир БАЛАЧЕВ
Така, все пак да Ви дам малко популярност.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина.
Бранимир БАЛАЧЕВ
Нека все пак да кажа това, което са проблеми на гражданите, а не
това дали някой е спал вечер, или не.
От залата: Питайте кмета ….. н.р./……
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги.
От залата: ….. н.р./……
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Костадинов.
Бранимир БАЛАЧЕВ
Нека да се изслушваме. За Вятърната мелница чухме,…
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Балачев, дайте по същество.
Бранимир БАЛАЧЕВ
….. въпреки че я чухме и предния ден. Не искам да влизам в тези
диалози. Та, по отношение на този сигнал беше извършена проверка от
Общинска полиция и, за съжаление, липсва отговор от Автомобилна
администрация – Варна, която също е ресорна. Така или иначе, тази грозна
гледка, за която се оплакаха гражданите на Варна, на този тупик на ул.
„Баба Тонка“ временно беше отстранен. Така или иначе обаче, не видях и
не получих отговор, а желая да получа такъв по отношение на това има ли
санкции по отношение на тази незаконна транспортна дейност. Ако има,
какви са те. И дали тези проверки, които Общинска полиция направи там,
ще бъдат само еднократни, или дето се казва, докато тече моето запитване
конкретно до тях, или то ще продължи до премахване на тази незаконна
дейност и това незаконно паркиране в този район.
Третия въпрос, който искам да представя…

Тодор БАЛАБАНОВ
Два въпроса. Много кратко, моля, тъй като и времето Ви изтече.
Бранимир БАЛАЧЕВ
Да. Това е един проблем, който, за съжаление, няма ясен отговор.
Това е проблемът на т.нар. паркинг на нашето търговско дружество
„Пазари“. Има едно заявление още от края на миналата година на повече
от двеста души, живущи там, които считат, че трябва да бъде възстановена
зоната в това. Въпросът ми към заместник-кмета, към г-н Иванов, е
свързан с това, и искам да имам конкретен отговор на тази преписка,
защото очевидно, че решение на този въпрос няма, а именно: необходим
ли е, от една страна, този паркинг да бъде ползван само от „Пазари“ ЕАД,
или той би могъл да се ползва и от живущите там. След като получа
конкретен подробен отговор, ще предизвикам среща със съответните
граждани за решаване на този проблем.
И само на финала ще кажа на колегата Георги Георгиев. Навремето
Вие направихте един опит да си направите така пиар за спирането на тока
в „Аспарухово“. Само че аз като човек, който винаги съм казвал, че никога
не се явявам неподготвен, аз направих съответното запитване до ЕРП. Ще
го дам на Вас, за да може да докладвате все пак на Вашите зрители, каква е
била причината. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колегата Боев, последна заявка за изказване.
Христо БОЕВ
С колегата Балачев често се срещаме в съдебна зала като адвокати,
но аз явно съм по-старомоден от него. Затова ще подходя с въпрос в тази
точка от дневния ред, а няма да давам отговори на това какво е било в
Приемната на ГЕРБ, на БСП или на друг.
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги съветници.
Моето питане е във връзка с направените археологически разкопки в
градинката пред ДЗИ. Мястото се намира между ул. „Заменхоф“ и ул.
„Аврам Гачев“, сегашната ул. „Цар Симеон I”. Сигурно мнозина от Вас сте
чули, ако не сте чули, поне сте прочели, че екип от специалисти, който в
момента работи, има всички основания да смята, че това е една от
античните порти на стария Одесос. В голяма степен на вероятност можем
да твърдим, че това е така, тъй като всички знаем, че по време на
Античността, пък и на Османската империя, пристанището във Варна е
било малко под настоящата жп гара. И можем да предположим, че стоките,
идващи тогава по море, влизат през тази порта да влязат в гражданския
оборот на Варна. По време на Османската империя това е било голям склад
за боеприпаси, а новата българска държава построява там хамбар, в който

се взимат данъците в натура от българското население – жито, зърно и така
нататък. Правя тази кратка историческа справка, за да направя релация със
сегашното незадоволително, казано най-дипломатично, всъщност
ужасяващо състояние на тези разкопки. Спомням си, уважаеми колеги, че в
бюджета за тази година ние гласувахме суми за реставрацията на този
обект за продължаване на археологическите разкопки. Всъщност обаче не
знаем какво става по-нататък. Конкретното ми питане е: Община Варна и
респективно ресорната дирекция, която според мен е „Инженерна
инфраструктура и благоустрояване“, дали е възложила изработването на
техническо задание за проектиране относно обекта, който посочих. Дали
обектът комуникира по смисъла на чл. 83 и чл. 84 от Закона за културното
наследство с Националния институт за културно недвижимо имущество и
изобщо докъде е стигнала преписката по този важен въпрос. Апелът ми в
тази връзка е следният: Г-н председател, моля да бъде оказано на
сметопочистващите фирми, респективно на служителите в тях, които
третират този район, да бъде направено и почистване на самите разкопки.
Според мен това трябва да стане след санкцията на ръководителя на
разкопките – доц. Йотов от Регионалния исторически музей, защото към
момента там има обелки от ябълки, от банани, бутилки, кенчета от бира,
найлонови торбички и изобщо представлява една гледка, която е
недопустима за нас като цивилизовани хора. За да поставя този въпрос,
изясних си въпроса предварително. Собствеността е публична. Слава Богу,
няма инвестиционен интерес. Няма спорове по отношение на
собствеността и макар че казах, адвокат съм по професия, не съм
специалист, смятам обаче, че бидейки, намирайки се тези разкопки в
паркова среда, имаме всички основания да смятаме, че са налице различни
градоустройствени, архитектурни, ако щете и музеографски решения на
този проблем, така щото това да се превърне в една от емблемите на
културния календар на Варна. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Апела, който отправихте, се надявам, че беше към кмета,
а не към мен, да го кажат за почистването…
Христо БОЕВ
Имам чувството, че ако Вие го кажете, ще бъде по-добре.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не мисля. Така, колеги, няма други заявки за питания. Давам
думата на кмета на община Варна. Г-н Портних, имате думата.

Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми гости на сесията, уважаеми зрители, които гледат
сесията по съответния канал. Видно е с наближаването на поредните
избори, че трибуната започва да се използва вече крайно в посока
кампания. Така или иначе обаче, имаше няколко конкретни въпроса, на
които, естествено, събраната от съответните дирекции информация ще Ви
бъде предоставена.
По отношение на Вятърната мелница готов съм да обсъдим стъпки,
каквито предложите, за запазването, консервацията – толкова, доколкото
законът го позволява. Същото важи естествено и за разкопките, които
коментира г-н Боев преди малко. Там, знаете, че Регионалният
исторически музей всъщност е водеща страна и действително имаме
становище, което ще Ви представя, за да видите във времето какъв е
графикът, за да можем да стигнем ние до съответното възлагане на
облагородителните, консервационни и други дейности.
На въпроса на г-н Капитанов за оградите в Морската градина. Да му
напомня само, че този проблем всъщност е създаден от партията, която
представлявате назад във времето. Но прави впечатление, че разделяте
видовете огради, нали, на по-нови, на по-стари, на по-масивни, на понемасивни. Най-вероятно, защото към част от тези огради имате някакво
лично отношение. Така че, като прецизирате кои огради да се запазят и кои
не, нали, заповядайте с по-прецизно предложение. Аз съм готов веднага да
направя съответната стъпка по отношение на това. Така. Много пъти,
много пъти Ви каним на дискусия публична по тези теми, където Вие
публично не се явявате. Така че, предполагам, че колегите от Съвета
отправят поканата за пореден път. Добре дошли сте.
Така. По отношение на темата с изслушването, повдигната от
колегите от БСП. Те, темите, са важни. Преди това на г-н Къчев само да
кажа, че ако сме го докарали до кошовете и мрежата, дето се вика, не е
толкова зле. Разбира се, това са съоръжения за масов спорт. Разбира се, в
условията на пандемията те имаха чисто ограничителен режим за ползване.
Тъй или иначе, естествено, че такива въпроси ще ги разгледаме, даже се
консултираме и лично с Вас.
Темата за туризма. Изключително важна. Болезнена, защото в крайна
сметка Варна е морска столица и туризмът е сериозна колона в
икономическото развитие на града и на региона.
Тук естествено ще Ви представя списък на дейностите, с които,
разбира се, ресорната дирекция се занимава и извършва и до момента. Бих
искал да маркирам на вниманието на всички колеги от Общинския съвет
една инициатива, подета от мениджмънта на Фрапорт, относно
създаването на обща Асоциация на Българското Черноморие, където
всъщност да се направи опит за нов подход към маркетирането на

Черноморската дестинация като цяло и на Варна – в частност, като найголям град по Черноморието и морската столица на България. Тъй като
най-вероятно ще предстоят някои решения, които всички заедно ще трябва
да вземем, затова в аванс, така, използвам случая да съобщя за това. А
освен чисто официалния отговор, простичко искам да кажа, че може би
първата стъпка в тази посока би следвало да се вземе едно решение, в
което да се спре тиражирането и от Ваша страна на фалшиви новини.
Защото тази тема с тръбата, нали, тя беше експлоатирана безкрайно много
време. Сега напоследък за пореден път имаше фейк новина, че тръбата е
протекла. Няма такова нещо. И като си говорим, включително и за
Фейсбуци, ставате смешен, г-н Златев. То ако влезна във Вашия тон, нали,
би трябвало да Ви се иска отстраняването например за поста Ви, че
Аспарухов мост ще падне. Като спрем, колеги, с ей такива…
От залата: ….. /н.р./
Иван ПОРТНИХ
Ами дайте да поспорим. Като спрем, колеги, с такъв тип новини,
това вероятно ще е една добра първа стъпка за по-добър туристически
сезон. Отделно на това, днес Ви предстои Вие да вземете, разбира се,
важни решения, които касаят и ресторантьорите, и хотелиерите по
отношение на мерки, които всички заедно да вземем за облекчаването на
бизнеса в тази наистина нелека ситуация, от една страна. А от друга
страна, има отправено писмо и от БХРА днес до служебната министърка
на туризма, в което ясно се поставя въпросът за спирането на помощите
към бранша. Така че може да концентрирате Вашите усилия и в тази
посока. Мисля, че тя ще е от по-сериозно значение и полезно за
туристическия сектор.
И накрая, колеги, наистина Ви моля да не превръщате трибуната на
Общинския съвет в плацдарм на маршируване в посока избори и нека в
крайна сметка да можем да свършим това, което от нас очакват всички
варненци. Така че, благодаря Ви за вниманието и Ви пожелавам
конструктивна работа на Съвета днес. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заявката Ви, колега Ганев, е за?
Цончо ГАНЕВ
От залата: …../н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте. Въпреки че Вие, конкретен отговор по Вашите въпроси
беше ли Ви даден в момента?

Цончо ГАНЕВ
… /н.р./…
Г-н Портних, пак повтарям. Преди четири дни съм входирал…..
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Ганев, извинявам се, че Ви прекъсвам. Имате възможност да
заявите дали сте доволен от отговора…
Цончо ГАНЕВ
Естествено, че не съм.
Тодор БАЛАБАНОВ
А Вие поставяте втори въпрос към г-н Портних….
Цончо ГАНЕВ
Не. Няма.
Тодор БАЛАБАНОВ
Дайте да спазваме правилника. Кажете доволен ли сте отговора и
какво бихте желали да…
Цончо ГАНЕВ
Точно това е. Припомням чл. 76 от нашия правилник, ал. 3. Имам
право да кажа дали съм доволен, или не. Не съм доволен.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре.
Цончо ГАНЕВ
Не съм доволен. И защо не съм доволен, тръгвам да обосновавам.
Г-н Портних, повтарям пак, както зададох въпроса. Преди четири
дни съм внесъл писмено питането конкретно до Вас за Дом „Младост“ и
нужната документация, за да не изброявам в момента всичките точки, да
губя време. Очаквам в момента да дадете конкретен отговор. Вие се
направихте, че го няма този въпрос, след като и писмено е зададен. Какво
очаквате да стане оттук нататък? Пред Дом „Младост“ се бяха събрали
граждани от Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, разбрахме. В момента правите изказване по същество.

Цончо ГАНЕВ
Имам право на две минути и в момента и Вие, и Портних сме
спирате.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, и Вие заявихте, че не сте доволен от отговора на въпроса по
отношение на Дом „Младост“, нали, като казахте, че не сте го получили.
Цончо ГАНЕВ
Кое не сме получили?... Аз очаквах да дойдете днес не само да си
говорим празни приказки, а да получа документите, които съм Ви изискал,
и Вие сте длъжен по закон да ги предоставите тези документи, а не да си
говорим празни приказки, защото и това, което казвате за пореден път. В
момента сте на избори и говорите. Преди една година, когато имаше
последно присъствено заседание, казахте: – Ама наближават избори,
затова говорите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, отклонявате се, отклонявате се от темата като цяло.
Цончо ГАНЕВ
Нищо не се отклонявам.
Тодор БАЛАБАНОВ
По отношение на това, че питането Ви е влязло преди 8-ми. Да, на 8ми следобед е влязло, само да кажа, и това беше в петък следобед.
Разпределено е в понеделник около обяд, а именно преди по-малко от
половин ден. Нали? За да е ясно на широката публика за какво става
въпрос. Питането Ви е влязло при нас в понеделник на обяд, вчера. В петък
следобед, късния, е входирано. Г-н кмете, имате думата.
Иван ПОРТНИХ
Аз тук по отношение на срокове няма споря. Разбира се, че ще
получите пълната информация от главния архитект, касаеща техническите
параметри и всичко, каквото изброихте. Но по темата с приватизацията на
Дом „Младост“, най-вероятно можете да попитате колегите, до които
постоянно седите, от „Демократична България“ …….
Тодор БАЛАБАНОВ
Доктор Митковски ще Ви разкаже.

Иван ПОРТНИХ
Точно така.
Тодор БАЛАБАНОВ
Жив свидетел. Не участващ, не участващ.
Иван ПОРТНИХ
Защото, уважаеми колеги, това прехвърляне от болната глава на
здравата, което се опитваме, тоест се опитвате, всички вкупом да правите в
последно време, е общо-взето, е малко, как да кажа, цинично. Цинично е
адвокатите на реституцията, нали, цинично е…?! Адвокатите на
реституцията, които са генерирали всичките тези проблеми и с Морската
градина, и с реституираните имоти в различни части на града – в
„Кайсиева градина“ да започнем, „Владиславово“, нали, дълъг е списъкът.
И вие точно, нали, наобратно да….
От залата: ……./н.р./
Иван ПОРТНИХ
Така. Аналогично, нали, за приватизационни сделки, нали, за които
цяла България знае как и защо са се случили… Защото то Дом „Младост“,
Дом „Младост“, ама то има и „Валентина“, то има и „Търговски дом“, то
има и Домостроителен, то има и Кораборемонтен и корабостроителен
комбинат. И е дълъг, дълъг списъкът, нали, просто страшно е дълъг
списъкът, за който партията, която представлявате, и Вашите лидери
сегашни всъщност са преки участници в този процес. Нали е така?
Цончо ГАНЕВ
Аз не съм ДСБ.
Иван ПОРТНИХ
Аз на колегите се опитвам да кажа две думи. Но Вие, защото седите
до тях. Просто ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Не сте ли една група?
Иван ПОРТНИХ
Седите до тях, просто да питате, нали? Наблизо сте си. Така.
Цинично е, разбира се, цинично е, разбира се, нали същата политическа
сила да повдига теми с презастрояването, при положение че всеки
варненец добре знае, включително за приватизацията на големите
курортни комплекси на север от Варна. Мога да ги изредя всичките, но

най-големият – Златни пясъци, който беше приватизиран точно от Вашата
партия, от Вашия лидер тогава или свързани с него лица, и който всъщност
е емблематичен пример за презастрояване, за превръщането на един по
същина зелен курорт в едно строително чудо, бих казал, за да не кажа поголяма дума, със съответното унищожаване на зеленината в този зелен
курорт. С всички присъщи за прехода процеси, като баракизацията на
курортния комплекс, която и към момента е такава. Слагане на бариери,
ограничаване на достъпа и така нататък.
От залата: ……./н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Направено е отношение по поставения въпрос за Дом „Младост“
Иван ПОРНИХ
И затова простичко ще Ви го кажа по друг начин. Имаше една
статия, тук в близките дни. Мисля, че беше в „Труд“ от г-н Блъсков, със
заглавие „Нагъл, по-нагъл, най-нагъл Иван Костов“. Мисля, че разбирате
какво е съдържанието на статията. Благодаря Ви и ползотворна работа!
Тодор БАЛАБАНОВ
Следва Костадин Костадинов. Д-р Митковски, Вие нямате питане,
тъй че…Питане нямате. Колегата Капитанов, вместо Вас. Реплика няма как
в този процес. Колегата Костадинов, след това колегата Капитанов, след
това колегата Георгиев. Много моля по същество, дали сте доволен от
въпросите?
Костадин КОСТАДИНОВ
Така. Аз с огромно удоволствие ще изслушам репликата на д-р
Митковски, защото той има право на реплика.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не.
Костадин КОСТАДИНОВ
Има.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има някой друг път.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така или иначе, има. Ще се изкажа. Така, и аз ще съм един от хората,
които ще го изслушат.

Тодор БАЛАБАНОВ
Дайте по същество дали сте доволен от отговора.
Костадин КОСТАДОНОВ
Не съм доволен от отговора и ще Ви кажа защо не съм доволен.
Защото не чух нищо конкретно, чух – елате да си говорим. Ние дойдохме,
господин Портних, преди не знам вече колко години, два пъти, като единия
път даже присъства и Биляна Раева, тъй като трябваше тогава да направим
евентуално с нейно участие проект, който да бъде финансиран от
европейска програма. Доколкото знам, Биляна Раева си свърши работата
тогава. Оттам насетне обаче какво се е случило, Вие може да кажете,
защото реално нищо не последва. Законът за културното наследствено Ви
дава право да предприемете действия с подведомствената Ви дирекция
„Култура“, заедно с Регионалния историческия музей и с Инспектората по
културно наследство, по обявяване на Вятърната мелница за паметник на
културата. Всъщност той вече не се казва паметник на културата, а се казва
недвижима културна ценност от местно или национално значение.
Предвид на това, че това са два такива обекта в цялата страна, може съвсем
спокойно да бъде от национално значение. В този случай може да се
кандидатства за оперативно финансиране към Министерство на културата,
общината няма да даде една стотинка. А пък още повече, ако имате и
съответното добро желание, можете да направите и програма, с която да
финансирате всякаква възможност за социализация, реставрация и
консервация на обекта с европейско финансиране. Всичко това нещо
можеше да се случи през годините назад във времето, преди да се стигне
до строеж на блок там. Защото сега в момента ние вече, както се казва, се
опитваме да разберем дали, след като сме скочили от самолета, имаме
парашут в раницата.
Понеже преди малко беше спомената и Дупката, само да кажа, че
това не е единственият проблем, тъй като преди три години и повече ние
тук, в Общинския съвет, беше взето едно решение, аз тогава гласувах
„против“, но така или иначе то беше взето и стана факт. За 43 млн. лв.
Общината купи златната Дупка. Нищо не се случва оттам насетне …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е вярно. Аз съжалявам, че Ви прекъсвам.
Костадин КОСТАДИНОВ
Добре, може би се случват неща, които вървят някъде по коридорите.
Документации…
Тодор БАЛАБОНОВ
Има процедури, за които трябва време.

Костадин КОСТАДИНОВ
Чудесно, обаче са минали повече от три години. Аз самият също съм
правил такива процедури в качеството си на директор на Регионален
исторически музей преди години и знам, че тези процедури вървят бързо.
Още повече, когато става дума за Община Варна.
Тодор БАЛАБОНОВ
Процедура по ликвидация по смисъла на Търговския закон.
Костадин КОСТАДИНОВ
Добре. Няма да влизаме в подробности. Смятам, че …..
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами не, трябва да бъде коректно казано. Не е вярно, че нищо не се
прави.
Костадин КОСТАДИНОВ
Аз смятам, че за този период от време трябваше да се направи всичко
необходимо, за да може тази територия в центъра на града да стане
забележителност. А Вие сами виждате, че в момента дори една друга
такава…. А ние….
От залата: ……./н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега…
Костадин КОСТАДИНОВ
Така. Това, което мога да кажа, е следното нещо. Не е никак
задоволително да виждаме как, след като разговори по темата са водени в
годините назад, след като има експертния потенциал Общината - тук искам
дебело да го подчертая, защото имаше забележка, че видиш ли някой си
тука бил правил заради изборите кампания – напротив, в Общината има
добри експерти, които работят. Имаме Регионален исторически музей, в
който работят експерти на световно ниво. Има хора, които са правили там
проекти за културни обекти извън България. Има такива, които са правили
обекти, които на територията на нашата страна са едни от най-добрите.
Защо не се използва този експертен потенциал...
Тодор БАЛАБАНОВ
Изтече времето.

Костадин КОСТАДИНОВ
Така че, ако трябва след две, три, пет години отново да коментираме
този въпрос, аз съм сигурен, че тогава вече всъщност няма да има какво да
коментираме, защото най-вероятно мелницата няма да съществува. Просто
действайте. Имате възможност. Имате и експерти. Направете го.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Николай Капитанов, заповядайте.
Николай КАПИТАНОВ
По въпроса за получените отговори. Първо, искам да обърна
внимание, че очевидно има голямо неразбиране, защото за втори път в
рамките на петнадесет минути има объркване кой кое е в тази зала. Аз
лично нямам абсолютно никакво участие в тази приватизация, г-н кмете.
Това го знаете много добре. Да го ориентирате директно към мен, просто е
абсурдно. Нали, посочихте ме лично мене, споменахте ме поименно, че
съм аз замесен в тази приватизация, което в пряк текст – това е лъжа. Нека
да го уточним на момента.
Второто, което е, не сте отговорили на втория ми въпрос, който
изрично Ви зададох за строителните отпадъци, които са вследствие на
строежа на бул. „Левски“. На този въпрос нямаше дори коментар. А в
същото време аз имам информация, че той е предаден от комисия
„Благоустройство и комунални дейности“ към общинската администрация
преди два месеца.
По въпроса за Морската градина, просто искам да Ви обърна
внимание, че ние трябва да го решим в края на краищата. Тук сме хора,
които трябва да градим бъдеще, или осъждаме миналото. Този, който иска
да осъжда миналото - моля, има работа в прокуратурата, а не тук. Тук ние
трябва да градим бъдещето на Варна. Тоест, ако нямаме решения за
бъдещето, нямаме работа в тази сграда въобще. Каквото и да е било в
миналото, ние трябва да го използваме. Трябва да си направим анализите.
Има кой да го осъжда, нали? Да не говорим за това, че в края на краищата,
между ляво и дясно – някой, който се брои за дясна партия, да осъжда
приватизацията, за мен това нещо е изключително странно. Но това
настрана. Ние трябва да търсим как да вървим напред. И аз в продължение
на година и осем месеца, откакто съм в тази сграда, член на Общинския
съвет, не съм видял една, дори минимална стъпка, в посока решаване
проблема за Морска градина. И го казвам съвсем добронамерено. Не е
целта в момента, нали. Ясно е, че в момента политическото напрежение е
по-голямо, но идеята е да решаваме проблеми. И аз съм насреща. Ако
имате желание да говорим, да обсъждаме, да търсим някакви
конструктивни решения, аз съм абсолютно „за“ и тук оставам настрани

политическа принадлежност. Говоря за неща, които са в полза на целия
град и ние трябва заедно да ги решаваме. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колега Георгиев. По темата „Христо Ботев“.
Георги ГЕОРГИЕВ
По темата „Христо Ботев“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Квартал, извинявам се.
Георги ГЕОРГИЕВ
Квартал „Христо Ботев“. Аз няма как да кажа дали съм доволен или
не от отговора, защото такъв отговор ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, значи изказването го прекратявам тогава, щом няма
какво да кажете. Благодаря.
Георги ГЕОРГИЕВ
За съжаление проблема е сериозен.
Тодор БАЛАБАНОВ
Дал съм Ви думата.
Георги ГЕОРГИЕВ
Предпочитам да вземете отношение, защото тези хора живеят под
непрекъснат тормоз. Тези хора се обаждат в полицията, идват полицейски
автомобили и реакция няма. Тези хора са принудени да се опасват с какво
ли не. Камери. Целият квартал е… целият квартал е превърнат буквално в
живо гето. Обръщам внимание отново да се вземат мерки, защото
получавате тези писма и реакция няма. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Последната заявка – Мартин Златев. Д-р Митковски,
нямате въпрос, че да заявявате дали сте доволен от отговора на въпроса.
Ивайло МИТКОВСКИ
От залата: …. Лично обяснение…

Тодор БАЛАБАНОВ
Лично обяснение по точките по същество. В питания няма как да
имате лично обяснение, много моля. Процедурни хватки. Г-н Златев.
Мартин ЗЛАТЕВ
Г-н председател, не съм доволен от отговора на господин Портних.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз мислех, че…. /н.р./
Мартин ЗЛАТЕВ
Така да започна. Първо, г-н Портних, не аз станах смешен, а Вие,
защото цял град чете това нещо.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Златев!
Мартин ЗЛАТЕВ
Така, следващо. Вие в момента казахте, че във Варненското езеро
нямаме проблем с водата. Явно сте в някаква коалиция с администрацията.
Тодор БАЛАБАНОВ
С тръбата. Не с водата.
Мартин ЗЛАТЕВ
Ами тя тръбата или каквото и да е води това, че Аспаруховия плаж в
момента… в момента Аспарухов плаж е с нарушени норми и това нещо ни
го дават от Вашата дирекция.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Златев. Така…. хайде като получите отговор на въпроса….
Мартин ЗЛАТЕВ
… Варненско езеро… нарушение… Искам да кажа…
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Златев, благодаря. Няма да дам възможност да продължите,
защото не е по темата, много моля.
Мартин ЗЛАТЕВ
По темата е, че не сме доволни от отговора.
Тодор БАЛАБАНОВ
И не сте получили отговор. Беше казано ясно и точно ….

Мартин ЗЛАТЕВ
Има нарушение на нормите на водата в езерото….
Тодор БАЛАБАНОВ
….конкретен и подробен отговор по двата въпроса и тогава вече …
Мартин ЗЛАТЕВ
След месец или два?
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще имате възможност, нали…дали сте доволен или не.
Мартин ЗЛАТЕВ
Добре, благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Кмете, давам думата за последно изказване. Колеги, моля, трябва
да продължим работа. Аз наистина ще обявя обедна почивка след това.
Иван ПОРНИХ
Аз не случайно казвам, че трибуната се използва за политическо
заиграване, защото виждате, че конструктивизъм в разговора няма никакъв
и за по-широката аудитория само да кажа, че въпросите, които са зададени
днес писмено, нали има си съответния срок да бъде отговорено на тях.
Както разбирате, една част от въпросите ви изискват фактология, която
нали съответните специалисти, дирекции и т.н. трябва да съберат, обобщят
и тогава тя да ви бъде предоставена.
Но да се върнем на тръбата. Нали, престанете, престанете, нали да
насаждате едни абсолютно лъжливи внушения и твърдения, защото те са в
ущърб на всички. Аспарухов плаж миналата година имаше, аз сега да не
подведа колко точно проби, нали на водата на плажа и всичките са в
скалата отлично, добро, задоволително, лошо или тоест всичките бяха
„отлично“ или на границата на „добро“ и „отлично“. И този въпрос
всъщност, актуално към момента какво е състоянието на водата в езерото,
сами разбирате, че е към Басейнова дирекция и РИОСВ. Аз, което мога да
твърдя с абсолютна сигурност е, че е лъжа, че тръбата отново е била
спукана и от нея е имало теч. А за състоянието на водата в езерото, както
се сещате всъщност добре, нали огромен принос имат всички предприятия
– девненските, включително, нали в района на Варна, които се изливат,
нали в същото това езеро. Кораборемонтните, нали, корабостроителните и
всякакви други дейности, които се извършват в езерото. Но това не е тема,
която нали аз бих могъл да коментирам. И ви моля да се спрете със
спекулациите по този въпрос.

По отношение на Аспарухов мост – ето има ново ръководство на
Агенция „Пътна инфраструктура“ сезирайте го и него да дойдат и те да
направят една официална експертиза, а не да мятате едни такива, как да го
река – хвърлени думи, нали в публичното пространство, защото това не е
правилно. Това не е правилно. Има си експерти, има си експертен език по
тази тема.
За г-н Капитанов по никакъв начин лично не съм се обърнал към Вас.
Казах представители на Вашата партия. Но, нали не можете да бягате от
факта, нали, че единият от председателите на двете формации, които сега
сформират коалицията ви е пряко участвала във всички тези процеси,
които коментирах. Нали, няма как да го оспорвате или оборвате. Искам да
Ви напомня, че назад във времето, защото Вашата партия добре се крие,
нали по този начин зад определени лица. Ама назад във времето, връщам
кандидатите, които тя е подкрепяла за кмет на града и си спомням г-н
Недков – директор на „Златни пясъци“ АД. В същия онзи… Може ли да не
се прекъсваме? Аз много внимателно ви слушах. Моля ви се, нали, аз
много внимателно ви слушах и не ме прекъсвайте. Г-н Капитанов, аз Ви
слушах и си мълчах.
Николай КАПИТАНОВ
От залата: … ама лъжете…
Иван ПОРТНИХ
Кое лъжа? За г-н Недков ли лъжа? Какво излъгах за него? Моля?
Николай КАПИТАНОВ
От залата: … /н.р./…
Иван ПОРТНИХ
Не помня коя година, но беше. След него, след него вашите
формации подкрепиха г-н Чавдар Трифонов, който има адресна
регистрация в Морската градина, за която вие така добре се борите. И
защото умело спестявате един друг въпрос на обществеността, касаещ
движението в Морската градина, където предния ви кандидат – г-н Чавдар
Трифонов, заедно с г-н Радан Кънев, многократно, от една страна се
обявиха за защита на частните собствености, респективно за движението
на автомобилите, а от другата страна вече, най-новото ви лице, защото
онези вече вие се отричате, както от Иван Костов, така от Недков, така от
Чавдар Трифонов и всичко останало, защото считате, че хората, хората
забравят, нали. А сега вече, в наши дни, нали опонирате наобратно срещу
движението на колите. Искам да ви кажа, че публична тайна е и то съвсем
скоро ще стане въпрос за всички нас, че този дебат ще се върне, защото
има жалби по отношение на мерките, които заедно предприехме –

подчертавам - заедно всички, за ограничаване на движението на коли в
Морската. И тази тема ще се върне отново на дневен ред. И аз не съм
човек, който да гледам назад и съм човек, който наистина иска да гледа
напред, но не го виждам, но не го виждам, нали в определени, конкретни
действия. Така че нека да бъдем все пак, как да кажа внимателни по
отношение на яхването на всеки един проблем, нали в опит, нали да се
въведат в… защото буквално това се случва, нали това са опити на
въвеждане в заблуда на наши съграждани, които честно да ви кажа съм
убеден, че във времето тези машинации и спекулации все по-добре ги
разбират. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Към д-р Митковски: Нямате правна възможност процедурна да се
изказвате.
Ивайло МИТКОВСКИ
Като председател на група имам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, не. В следващата точка. Следващата точка. Няма нужда, г-н
Митковски. Не, нямаме такива желания сега. Д-р Митковски, д-р
Митковски, доктор Митковски. Нека, нека, д-р Митковски.
Така, колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред –
предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет“.
Не разбрах. Не разбрах.
Цончо ГАНЕВ
От залата: Г-н председател, когато предложих за оставката, да
свалим Янко Станев като заместник-председател на общински съвет беше
с конкретно предложение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. И я приехме.
Цончо ГАНЕВ
От залата: …да бъде точка втора…
Тодор БАЛАБАНОВ
Това нещо аз не съм го разбрал. Така ли го предложихме? Не.
Консултирам се, защото пак казвам, че не съм разбрал.
Бранимир БАЛАЧЕВ
От залата: Не сме гласували да е точка втора от дневния ред.

Тодор БАЛАБАНОВ
към адв. Деяна Стефанова: Има ли предложение по този начин
направено?
адв. Деяна СТЕФАНОВА
Има, да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре. Преминаваме към точка втора, която е включена по този
начин, съгласно предложението, което е направено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Освобождаване на заместник-председател на Общински
съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

554-2. На основание чл. 24, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал.
4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Варна,
Общински съвет – Варна освобождава като заместник-председател на
Общински съвет – Варна Янко Петров Станев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет” относно:
(1) – утвърждаване на икономическа рамка за 2021 г. по договор за
обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г.
(2) – изменение и допълнение на решение № 508-4(14)/04.03.2021 г.,
т. ХІ, т. 2.4.3 на Общински съвет – Варна.
(3) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в
полза на Министерството на енергетиката за 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“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на
Община Варна“ на ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност“.
(4) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020.
(5) – вземане на решение за осигуряване на финансови средства за
обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуниюгоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входноизходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа на
стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „За стадион със спортно
възстановителен център и хотел“, кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна“ и
за нов обект „Цялостен ремонт на теренна настилка на Стадион
„Локомотив“.
(6) – даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление
на имоти находящи се в гр. Варна в полза на Регионален исторически
музей – Варна.

(7) – даване на съгласие за удължаване срока за подаване на
декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството
за 2021 г.
(8) – освобождаване от заплащане на такси за обектите по чл. 72 от
Закона за местните данъци и такси за периода от 01.04.2021 г. до
30.06.2021 г.
(9) – даване на съгласие за отпускането на финансови средства от
бюджета на Община Варна, за подмяна на гаражни врати на Първа районна
служба “Пожарна безопасност и защита на населението“.
Докл.: Бранимир Балачев – Председател на ПК „ФБ“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

555-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
Кмета на община Варна с рег. № РД21006266ВН/23.03.2021 г., Общински
съвет – Варна:
1. Утвърждава „Икономическа рамка за 2021 г., съгласно
Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър маршрутен
пробег в размер на 1,0102 лв./км без ДДС или общо 10 102 000 лв. (десет
милиона сто и две хиляди лева) без ДДС за 2021 г.
2. За покриване на нетния финансов ефект, Общински съвет – Варна
взема решение да бъде предоставена субсидия в размер на 1 500 000 лв.
(един милион и петстотин хиляди лева), която ще се разходва целево за
приоритетно изплащане на задължения за 2021 г., по договор за банков
кредит № 1057/17.12.2020 г., сключен между „Българска банка за развитие”
АД и „Градски транспорт“ ЕАД.
3. Средствата за възнаграждението по икономическата рамка за 2021
г., в размер на 12 122 400 лв. (дванадесет милиона сто двадесет и две
хиляди и четиристотин лева) с ДДС и субсидията от 1 500 000 лв. (един
милион и петстотин хиляди лева) да бъдат осигурени от дейност 849
„Други дейности по транспорта и пътищата“, параграф 10-20 по бюджета на
Община Варна за 2021г., ОП „Транспорт и автоматизирана система за
регулиране на уличното движение“.
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.

556-3. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 106, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения и във връзка с писма с рег. №
РД21006001ВН/19.03.2021 г. и рег. № РД21006001ВН_001ВН/24.03.2021 г.
и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21006001ВН002ВН/01.04.2021 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва свое
Решение № 508-4(14)/04.03.2021 т. ХІ, т. 2.4.3, като същото придобива
следния вид:
„Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни
вещества“ – целева субсидия за извършените дейности от 01.01.2021 г. в
размер на 75 000 лв. на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД.
Необходимите допълнителни средства в размер на 25 000 лв. да
бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2021 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“.
Промяната да намери отражение в Приложение 22 „Общински
програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото
здраве - 2021 г.“.

557-3. 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. № РД21007864ВН/13.04.2021 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и упълномощава кмета
на Община Варна да издаде в полза на Министерство на енергетиката,
Управляващ орган на Оперативна програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.,
Запис на заповед по образец със срок на предявяване за плащане до датата
на извършване на финалното плащане по проекта, гарантиращ пълния
размер на исканото авансово плащане в размер до 213 990 лв. (двеста и
тринадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева) по Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № в ИСУН BGENERGY-2.001-0078-C01 за изпълнение на проект № BGENERGY2.001-0078 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 процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGENERGY-2.001

„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи
за външно изкуствено осветление на общините,
Приоритетна ос
„Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и
общините“ на Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., съгласно
приложение към настоящото решение.

558-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 7

и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за социалните услуги и по предложение
от Кмета на Община Варна с рег. № РД21008818ВН/27.04.2021 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие:
1. Община Варна да подаде проектно предложение по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората
с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по
приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 .
2. Община Варна да създаде функционираща социална услуга
„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и
техните семейства“ с капацитет 40 места на адрес: гр. Варна, ул. „Петко
Стайнов“ №7;
3. Община Варна да създаде функционираща социална услуга
„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ с капацитет 15
места на адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, кв. 12а, (УПИ)III724, бул. „Константин и Фружин“ 42.
4. Да бъдат осигурени средства в размер до 62 692,61 лв. (шестдесет
и две хиляди шестстотин деветдесет и два лева и шестдесет и една
стотинки) за съфинансиране от бюджета на Община Варна за целия срок
на проекта на Община Варна по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна
грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на
новите услуги“.
Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими
правни и физически действия по т. 1, 2, 3 и 4.
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.

559-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 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.
№ РД21010542ВН/25.05.2021 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат
осигурени средства в размер на 2 575 616 лв. от бюджета на община Варна
за 2021 г. и 2022 г. по дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“,
функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“,
разпределени по години и обекти, както следва:
За 2021 г. - 1 200 000 лв., в това число:
- Увеличение с 1 000 000 лв. на средствата за обект „Основен
ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни - югоизток,
тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно - изходни
възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа,
стадион „Спартак“, находящ се в УПИ ІІІ „За стадион със спортно
възстановителен център и хотел“, кв. 997 А по плана на 5 м.р., гр. Варна § 51;
- 200 000 лв. за нов обект: „Цялостен ремонт на теренна настилка на
стадион „Локомотив““, в това число проектиране, строителен надзор и др.
- § 51.
Средствата да бъдат осигурени от:
- получения трансфер (чл. 55 „а“ и чл.111, ал.1 от Закона за
публичните финанси , ПМС № 162/20.04.2021 г. и ФО -31/27.04.2021 г.) в
размер на 551 070 лв.;
- компенсирана промяна по бюджета на общината за 2021 г. чрез
намаление на:
• местна дейност 122 "Общинска администрация", функция „Общи
държавни служби“, § 10 „Издръжка“ – 100 000 лв.;
• местна дейност 898 “Други дейности по икономиката”, функция
„Икономически дейности и услуги“ – община Варна - §10 „Издръжка“ 148 930 лв.;
• местна дейност 898 “Други дейности по икономиката”, функция
„Икономически дейности и услуги“ – община Варна, §54 „Придобиване на
земя“ – 400 000 лв.
Промяната да се отрази в приложение 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по източници на финансиране“.
Останалите средства в размер на 1 375 616 лв., да бъдат осигурени
от бюджета на община Варна за 2022 г., разпределени по обекти, както
следва:
- 948 816 лв. за „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи
трибуни - югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен,
входно - изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална

мрежа, стадион „Спартак“, находящ се в УПИ ІІІ „За стадион със спортно
възстановителен център и хотел“, кв. 997 А по плана на 5 м.р., гр. Варна
- 426 800 лв. за „Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион
„Локомотив“.
Възлага на Кмета на Община Варна извършването на всички
законосъобразни действия по изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

560-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № РД21011903ВН/10.06.2021 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 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 Закона за общинската
собственост и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, с недвижими имоти, както следва:
- Гр. Варна, Бул. „Мария Луиза“ № 41 /Регионален исторически
музей – Варна/, представляващ Поземлен имот с идентификатор
10135.1504.204 с площ 13 436,00 кв.м. и сгради с идентификатори
10135.1504.204.1 със ЗП=1228,00 кв.м., конструкция – масивна, етажност –
3 (три) етажа, год. на построяване – 1897 г., 10135.1504.204.2 със
ЗП=1278,00 кв.м., конструкция – масивна, етажност – 3 (три) етажа, год. на
построяване – 1897 г. и 10135.1504.204.3 със ЗП=11,00 кв.м., конструкция
– масивна, етажност -1 (един) етаж, год. на построяване 1950 г. – предмет
на АПОС № 6970/12.06.2012 г.
- Гр. Варна, бул. „Приморски“ № 19, представляващ помещения със
застроена площ 16,17 кв.м., 7,787% ид. части от общите части и правота на
строеж – предмет на АЧОС №1773/24.04.2000 г.;
- Гр. Варна, ул. „Панагюрище“ № 22 /Етнографски музей/,
представляващ земя с площ 820 кв.м. и сграда състояща се от две тела,
едно двуетажно и едно триетажно тяло със обща застроена площ 294,40
кв.м., конструкция масивна – предмет на АПОС № 1769/21.04.2000;

- Гр. Варна, парк „Приморски“ /Природонаучен музей/,
представляващ сгради с идентификатор 10135.2561.1.16 със ЗП=113,00,
етажност на сградата – 2/два/ етажа, конструкция- масивна, год. на
построяване – 1925 г. и 10135.2561.1.14 със ЗП= 30 кв.м., етажност на
сградата – 1 /един/ етаж, конструкция – масивна, год. на построяване –
1963 г. – предмет на АПОС № 6707/12.12.2011 г.
- Гр. Варна, м. Салтанат, представляващ сграда със ЗП=100 кв.м.,
етажност – 2/два/ етажа, конструкция – масивна – предмет на АПОС №
1772/21.04.2000 г.
- Гр. Варна, ул. „Осми ноември“ № 3, представляващ поземлен имот
с идентификатор 10135.1507.1143 с площ 492,00 кв.м и сграда с
идентификатор 10135.1507.1143.1 със ЗП=272,00 кв.м, конструкция –
масивна, етажност – 2/два/ етажа, год. на построяване – 1871 г. – предмет
на АПОС №8171/19.03.2015 г.
- Гр. Варна, комплекс „Аладжа манастир“, представляващ сграда с
идентификатор 10135.2043.201.1 със ЗП=276,00, конструкция – масивна,
етажност – 2/два/етажа, год. на построяване 1977 г. – предмет на АЧОС №
7030/31.07.2012 г.
- Гр. Варна, ул. „Славянска“ № 21, представляващ част сграда от
първи етаж на сграда идентификатор 10135.1508.216.1 – предмет на АЧОС
№6546/22.05.2012 г.
560-3-1. 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 Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД21011903ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна, предоставя за
безвъзмездно управление за срок от 10 (десет) години на Регионален
исторически музей – Варна, БУЛСТАТ 000083697-Ю, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. „Мария Луиза“ № 41, представлявано
от гл. ас. д-р Игор Лазаренко - Директор, за обезпечаване дейността на
музея, недвижими имоти както следва:
Гр. Варна, Бул. „Мария Луиза“ № 41 /Регионален исторически
музей – Варна/, представляващ Поземлен имот с идентификатор
10135.1504.204 с площ 13 436,00 кв.м и сгради с идентификатори
10135.1504.204.1 със ЗП=1228,00 кв.м, конструкция – масивна, етажност –
3 (три) етажа, год. на построяване – 1897 г., 10135.1504.204.2 със
ЗП=1278,00 кв.м, конструкция – масивна, етажност – 3 (три) етажа, год. на
построяване – 1897 г. и 10135.1504.204.3 със ЗП=11,00 кв.м, конструкция –
масивна, етажност -1 (един) етаж, год. на построяване 1950 г. – предмет на
АПОС № 6970/12.06.2012 г.

Гр. Варна, бул. „Приморски“ № 19, представляващ помещения
със застроена площ 16,17 кв.м, 7,787% ид. Части от общите части и
правота на строеж – предмет на АЧОС №1773/24.04.2000 г.;
Гр. Варна, ул. „Панагюрище“ № 22 /Етнографски музей/,
представляващ земя с площ 820 кв.м и сграда състояща се от две тела, едно
двуетажно и едно триетажно тяло със обща застроена площ 294,40 кв.м,
конструкция масивна – предмет на АПОС № 1769/21.04.2000;
Гр. Варна, парк „Приморски“ /Природонаучен музей/,
представляващ сгради с идентификатор 10135.2561.1.16 със ЗП=113,00,
етажност на сградата – 2/два/ етажа, конструкция - масивна, год. на
построяване – 1925 г. и 10135.2561.1.14 със ЗП= 30 кв.м, етажност на
сградата – 1/един/етаж, конструкция – масивна, год. на построяване – 1963
г. – предмет на АПОС № 6707/12.12.2011 г.
Гр. Варна, м. Салтанат, представляващ сграда със ЗП=100 кв.м,
етажност – 2/два/ етажа, конструкция – масивна – предмет на АПОС №
1772/21.04.2000 г.
Гр. Варна, ул. „Осми ноември“ № 3, представляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.1507.1143 с площ 492,00 кв.м и сграда с
идентификатор 10135.1507.1143.1 със ЗП=272,00 кв.м, конструкция –
масивна, етажност – 2/два/ етажа, год. на построяване – 1871 г. – предмет
на АПОС №8171/19.03.2015 г.
Гр. Варна, комплекс „Аладжа манастир“ , представляващ
сграда с идентификатор 10135.2043.201.1 със ЗП=276,00, конструкция –
масивна, етажност – 2/два/етажа, год. на построяване 1977 г. – предмет на
АЧОС № 7030/31.07.2012 г.
Гр. Варна, ул. „Славянска“ № 21, представляващ част сграда от
първи етаж на сграда идентификатор 10135.1508.216.1 – предмет на АЧОС
№6546/22.05.2012 г.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса
битови отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от
лицата, на които е предоставен за управление, като необходимите
средства се предвиждат ежегодно по бюджета на музея.
560-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закон за
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД21011903ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна отпуска на
Регионален исторически музей – Варна целева субсидия от бюджета на
Община Варна за 2021 година в размер до 369 611,94 лева за заплащане на
задълженията към дирекция „Местни данъци“, при община Варна.
Задължава Директора на РИМ - Варна, да разходва целевата субсидия
съгласно предназначението от настоящото решение при спазване на
действащото законодателство

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и
сключването на договор за безвъзмездно управление върху гореописаните
имоти, както и осъществяването на всички действия, необходими за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

561-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 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
Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег. №
ОС21000287ВН/11.06.2021 г., Общински съвет – Варна дава възможност на
лицата, които в срок до 30 ноември 2020 г. не са подали декларация за
определяне на такса за битови отпадъци според количеството за 2021 г.
по чл. 19 от Наредбата, да подадат декларация в срок до 30.06.2021 г.
относно вида и броя на необходимите съдове, които ще се ползват и
периода, в който ще се осъществява дейността.
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.

562-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.8 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 6 от Закона
за местните данъци и такси и чл. 23, ал. 3 от Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна и по предложение от Тодор Балабанов – Председател на
Общински съвет – Варна с рег. № ОС21000285ВН/11.06.2021 г., Общински
съвет – Варна освобождава изцяло физическите и юридическите лица от
заплащане на такси и цени на услуги за обектите по чл. 72 от Закона за
местните данъци и такси за периода 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. На
юридическите и физическите лица, които са заплатили местните

такси/обезщетения за този период, сумата ще бъде приспадната от
следващите плащания.
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.

563-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № РД21011909ВН/10.06.2021 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за отпускане на финансови средства за подмяна на
гаражни врати на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита
на населението“ Варна в размер на 84 000 /осемдесет и четири хиляди/
лв. от бюджета на Община Варна за 2021 г., местни дейности 283 и 239.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Собственост и стопанство” относно:
(1) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 450-3-1
(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна.
(2) – даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на
моторни превозни средства, собственост на „Пазари“ ЕАД, гр. Варна.
(3) – вземане на решение за продължаване на срока за извършване на
ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД.
(4) – вземане на решение за увеличаване на капитала на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД.
(5) – вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Панайот Кърджиев“
№ 5, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Център за рехабилитация и
социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания“ – клон Варна.
(6) – продължаване срока на договор за учредяване на безвъзмездно
право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар
Освободител“ № 150.
(7) – продължаване срока на договор за учредяване на безвъзмездно
право на ползване върху имот – публична общинска собственост,
представляващ сграда с идентификатор 10135.2561.2.1, находяща се в гр.
Варна, Приморски парк.
(8) – предоставяне на имоти общинска собственост на ОП
„Общински паркинги и синя зона“ за безвъзмездно управление.
(9) – одобряване на застраховател на имуществото на „Ученическо и
столово хранене“ ЕАД - Варна.
(10) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД.
(11) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и
канализация - Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация
на изграден обект – публична общинска собственост: „Реконструкция,
модернизация и разширение на ПСОВ – кк „Златни пясъци“ Етапно
строителство, Етап I Усилване на съществуваща Пилотна конструкция №
1, Етап II – „Реконструкция, модернизация на ПСОВ - кк „Златни пясъци“.

(12) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имоти, находящи се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“
в полза на Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално
подпомагане – Варна“.
(13) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Державин“ № 25 в полза на
Сдружение „Асоциация да съхраним жената“.
(14) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот,
находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67 в полза на Сдружение
„Дружество на инвалидите“.
(15) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.“ и вземане на
решение за предоставяне за възмездно ползване на недвижим имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ №16, в полза на
Сдружение с нестопанска цел „Шанс за хора с увреждания“.
(16) – вземане на решение за определяне предназначението на
жилища – собственост на Община Варна.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

564-4. 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 Петко
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“ с рег. № Д15001400ВН-012ВН/09.04.2021 г.,
Общински съвет – Варна поправя очевидна фактическа грешка в свое
решение № 450-3-1(10)/16.12.2020 г., както следва:
текста: „с площ от 37,95 (тридесет и седем цяло и деветдесет и пет)
кв.м“.
да се чете: „с площ от 97,15 (деветдесет и седем цяло и петнадесет)
кв.м“.
като същото в цялост придобива следния вид:
„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 Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“, с част от имот - частна общинска
собственост, находящ се гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 34, представляващо
две помещения, разположени в средната част на подблоковото
пространство на осем етажен жилищен блок, със самостоятелен вход
отдясно, с площ от 97,15 (деветдесет и седем цяло и петнадесет) кв.м,
(съгласно скица), предмет на Акт за общинска собственост
№ 58/07.02.1997 г.
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. № Д15001400ВН-011ВН/24.11.2020 г.,
Общински съвет – Варна, предоставя безвъзмездно за управление на Висш
съдебен съвет, гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, за нуждите
на Апелативен съд - Варна, част от имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до бл. 34, представляващ две
помещения разположени в средната част на подблоковото пространство на
осем етажен жилищен блок, със самостоятелен вход отдясно, с площ 97,15
(деветдесет и седем цяло и петнадесет) кв.м (съгласно скица), 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.“

565-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17, 17А и 17Б от Наредбата
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с писмо от
Недко Николаев Радев - Изпълнителен директор на „Пазари“ ЕАД с рег.

№ ОС21000145ВН/26.03.2021 г. и Протокол от проведено заседание на
Съвета на директорите на дружеството, Общински съвет – Варна дава
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на следните моторни
превозни средства, собственост на „ПАЗАРИ“ ЕАД, гр. Варна, а именно:
1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ - марка ДАЧИЯ, модел 1307 д, peг.
№ В3524КА, рама № UU1D4F76X43427894, двигател №
F8QP636C031220, цвят - светло сив металик, гориво – дизел, при
начална тръжна цена в размер на 530 лв. без ДДС, съгласно изготвена
пазарна оценка от независим оценител;
2. ЛЕК АВТОМОБИЛ - марка СИТРОЕН, модел БЕРЛИНГО
ХТР, peг. № В8887КК, рама № VF7GJRHYK93238588, двигател №
10DYUE3004673, цвят - зелен металик, гориво – дизел, при начална
тръжна цена в размер на 2 810 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна
оценка от независим оценител;
3. ЛЕК АВТОМОБИЛ - марка ШКОДА, модел ОКТАВИЯ, peг.
№ В8883КС, рама № TMBBS21Z452046051, двигател № BJB136452,
цвят - светло сив металик, гориво – дизел, при начална тръжна цена в
размер на 3 210 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от
независим оценител.
Размер на депозита - 10 % от стартовата тръжна цена за всеки от
посочените по-горе автомобили с включен ДДС, платими по банкова
сметка на дружеството.
Стъпка на наддаване -10 % от стартовата тръжна цена.
Публичният търг да се проведе на 30.07.2021 г., от 10:00 ч., в
„ПАЗАРИ“ ЕАД, гр. Варна, ул. „Дрин“ № 65.
Общински съвет - Варна утвърждава следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
- заявление по образец за участие в търга;
- ЕИК (за еднолични търговци, кооперации, търговски дружества и
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в ТРРЮЛНЦ към
Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение за актуалното правно
състояние на заявителя (за лица, които не са регистрирани съгласно
ЗТРРЮЛНЦ) или документ за самоличност на физически лица (копие,
заверено от участника);
- за юридически лица и еднолични търговци - декларация 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.
- декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните условия;
- декларация, по образец за извършен оглед на МПС;

- декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във връзка
с участието в търга;
- платежен документ за внесен депозит;
- платежен документ за закупена тръжна документация.
Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация в предварително определен ден и час за всички участници.
Краен срок за приемане на заявления за участие - до 12.00 ч. на
29.07.2021 г.
Предложенията за участие в търга /за всеки автомобил поотделно/ се
подават в запечатан непрозрачен плик в определения краен срок, като
върху плика се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното
наименование на търга, както и автомобила, за който участникът желае да
участва.
При липса на кандидати, търгът се провежда повторно с намалена
стартова цена с 3% от първоначално обявената цена на МПС, на 30.08.2021
г., от 10:00 ч., на същото място.
Срок за заплащане на цената - три работни дни след изготвяне и
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път, по банкова
сметка на продавача.
Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и
заплащане на режийни разноски на дружеството - продавач в размер на 2%
върху пазарната цена, определена от независим оценител.
Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ
начин, съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските
дружества.
Общински съвет – Варна упълномощава Изпълнителния директор
на „Пазари“ ЕАД, гр. Варна да назначи комисия за провеждане на търга,
както и да одобри протокола от проведения търг и сключи договор със
спечелилия участник.

566-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2, изречение трето
от Търговския закон, във връзка с писмо от адв. Емил Димитров ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ с рег. №
РД21007438ВН/06.04.2021 г. и писмо от Петко Бойновски – Директор на
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при

Община Варна с рег. № РД21007438ВН-001ВН/19.04.2021 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за продължаване на срока за ликвидация на
„Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 813109281, със шест месеца,
считано от 03.05.2021 г. – датата на изтичане на срока за ликвидация на
дружеството, обявен в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията.
Общински съвет – Варна възлага на ликвидатора на дружеството
вписването на продължаването на срока за извършване на ликвидацията в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Общински съвет – Варна възлага на ликвидатора на дружеството в срок от
20 дни, считано от датата на взетото решение, да предостави на Общински
съвет – Варна списък на всички активи на дружеството, както и размера на
задълженията му, към дата 30.06.2021 г.

567-4. 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 и чл. 148, ал.
1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 8 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 от доц. д-р
Христо Ганчев – управител на “Специализирана болница за активно
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД с рег. №
Д19002125ВН-002ВН/13.08.2020 г., Общински съвет – Варна увеличава
капитала на “Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147, с 873 950
/осемстотин седемдесет и три хиляди деветстотин и петдесет/ лева,
представляващи стойността на целеви субсидии за погасяване на
задължения на лечебното заведение, отпуснати с решение № 10422/23/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, решение № 11082/28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна, решение № 642/3/27.12.2019 г. на Общински съвет – Варна и решение № 4362/10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна, чрез записване от
едноличния собственик на капитала община Варна на нови 87 395
/осемдесет и седем хиляди триста деветдесет и пет/ броя дяла с номинална

стойност от по 10 /десет/ лева всеки. В резултат на извършеното
увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 1 247 950 /един
милион двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин и петдесет/ лева,
разпределени на 124 795 /сто двадесет и четири хиляди седемстотин
деветдесет и пет/ дяла, всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева.
Изменя чл. 5, ал. 1, изречение първо от Устава на “Специализирана
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“
ЕООД, който да придобие следния вид:
„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 247 950 /един
милион двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин и петдесет/ лева,
разпределени на 124 795 /сто двадесет и четири хиляди седемстотин
деветдесет и пет/ дяла, с номинална стойност от 10 /десет/ лева.
Общински съвет – Варна възлага на Управителя на “Специализирана
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания 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.

568-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с
рег. № РД21009590ВН/11.05.2021 г., Общински съвет – Варна приема
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост през 2021“: 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
Закона за общинската собственост и разпоредбите на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ се
добавя ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. ,,Панайот Кърджиев“ (,,Изток”)
№ 5, кв. 23, представляващ масивна жилищна сграда на един етаж и
сутерен със застроена площ 80 (осемдесет) кв.м и дворно място с площ 256
(двеста петдесет и шест) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост №
512/27.01.1998 г.
568-4-1. 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. № РД21009590ВН/11.05.2021 г., Общински съвет - Варна учредява

безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Център
за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни
увреждания“ - клон Варна, ЕИК 104686779, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. ,,Панайот Кърджиев“ № 5, представлявано от
Анелия Димитрова Тимофеева – Маринова, върху имот - частна общинска
собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. ,,Панайот
Кърджиев“ (,,Изток“) № 5, кв. 23, представляващ масивна жилищна сграда
на етаж и сутерен със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м. и дворно
място с площ от 256 (двеста петдесет и шест) кв.м., предмет на Акт за
общинска собственост № 512/27.01.1998 г. за срок от 5 (пет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи,
свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

569-4. 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. 6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във
връзка с писмо от проф. д-р Емил Ковачев – Управител на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № Д16000819ВН009ВН/15.01.2021 г. и писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при Община
Варна с рег.№ Д16000819ВН-012ВН/19.03.2021 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за продължаване на срока на договор с рег.№
Д16000819ВН/20.06.2016 г. между Община Варна и „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Д.
Стаматов - Варна“ ЕООД за учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар
Освободител“ № 150, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.2556.324 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин
петдесет и шест. триста двадесет и четири), с площ от 4 812 (четири
хиляди осемстотин и дванадесет) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост № 7494/11.07.2013 г., вписан в Службата по вписвания – гр.

Варна с вх. рег. № 15661/12.07.2013 г., Акт № 175, дело № 8380, за срок от
5 години.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
сключването на анекс към горецитирания договор, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

570-4. 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. 6 Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във
връзка с писмо на Минко Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД с рег. № Д16001102ВН-016ВН/16.02.2021 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за продължаване на срока на
Договор с рег. № Д16001102ВН/29.07.2016 г., сключен между Община
Варна и „Дворец на културата и спорта“ ЕАД за учредяване на
безвъзмездно ползване върху недвижим имот - публична общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски“, представляващ
сграда „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и едно.две.едно), със
застроена площ от 2 543 (две хиляди петстотин четиридесет и три) кв.м,
предмет на Акт за публична общинска собственост № 7038/23.07.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Варна с вх. рег. №
15342/23.07.2012 г., Акт № 55, том XXXIX, за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
сключването на анекс към горецитирания договор, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

571-4. 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 чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във

връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска
собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна с рег.
№ РД20002558ВН-001ВН/19.02.2021 г., Общински съвет – Варна
предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие
„Общински паркинги и синя зона“, представлявано от Младен Маринов
Иванов – Директор, имоти общинска собственост, както следва:
1. гр. Варна, ул. ,,Ал. Рачински“ № 29, ъгъла с ул. „Г. Бенковски“
№ l - част от имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.1504.38.12.22 (десет хиляди сто тридесет и пет.
хиляда петстотин и четири. тридесет и осем. дванадесет. двадесет и две)
със застроена площ от 59,87 (петдесет и девет цяло осемдесет и седем
стотни) кв.м, заедно с 5,46% идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж - предмет на Акт за общинска собственост №
7158/29.10.2012 г. Граници на имота: на същия етаж - няма, по обекта няма, над обекта - Самостоятелен обект в сграда 10135.1504.38.12.1 (десет
хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и четири. тридесет и осем.
дванадесет. едно), Самостоятелен обект в сграда 10135.1504.38.12.2 (десет
хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и четири. тридесет и осем.
дванадесет. две);
2. гр. Варна, ж.к. ,,Владислав Варненчик“ IV-ти м.р. поземлен
имот представляващ, УПИ VII „за гаражи и паркинг“, кв. 21, до бл. 401,
представляващ земя с площ от 4 100 (четири хиляди и сто) кв.м, предмет
на Акт за общинска собственост № 738/03.02.1998 г.;
3. гр. Варна, ул. „Тихомир“, УПИ - IX „за подземен гараж“, 16-ти
п.р., представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3515.326 (десет
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. триста
двадесет и шест) с площ от 2 674 (две хиляди шестстотин седемдесет и
четири) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 7151/31.10.2012
г.;
4. гр. Варна, ул. „Академик Сахаров“, 26-ти м.р., по плана на гр.
Варна, представляващ УПИ I „обществен гараж“, с площ от 1 767 (хиляда
седемстотин шестдесет и седем) кв.м., предмет на Акт за общинска
собственост № 5308/05.11.2008 г.;
5. гр. Варна, ж.к. ,,Младост“ - II м.р., представляващ поземлен имот
с идентификатор 10135.3512.207 (десет хиляди сто тридесет и пет. три
хиляди петстотин и дванадесет. двеста и седем), целия с площ от 2 464 (две
хиляди четиристотин шестдесет и четири) кв.м., по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-64/16.05.2008 г. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
предмет на Акт за общинска собственост № 6354/18.03.2011 г.;
6. гр. Варна, ул. „Роза“, кв. 8 на 25-ти п.р., представляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.2553.74 (десет хиляди сто тридесет и пет. две
хиляди петстотин петдесет и три. седемдесет и четири), идентичен с УПИ I

„обществен гараж“ целия с площ от 4 419 (четири хиляди четиристотин и
деветнадесет) кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор
на Агенция по геодезия, картография и кадастър и последно изменен със
Заповед № КД-14-03-67/25.01.2010 г. на Началника на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Варна, предмет на Акт за общинска собственост
№ 4899/02.09.2008 г.;
7. гр. Варна, ул. „Мир“ № 40, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.2554.419 (десет хиляди сто тридесет и пет. две
хиляди петстотин петдесет и четири. четиристотин и деветнадесет) с площ
от 1 220 (хиляда двеста и двадесет) кв.м., попадащ в терени за ново
жилищно строителство по плана на 24-ти м.р., при граници: ПИ
10135.2554.420, ПИ 10135.2554.421, ПИ 10135.2554.417, предмет на Акт за
общинска собственост № 7467/24.06.2013 г., вписан в Служба вписвания
на 25.06.2012 г., вх. регистър 13690, Акт № 13, том XXXVII, дело 7370;
8. гр. Варна, „Южна промишлена зона“, представляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.5501.307 (десет хиляди сто тридесет и пет.
пет хиляди петстотин и едно. триста и седем) (стар ПИ № 68) с площ от 2
450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м., при граници: имоти с
идентификатор 10135.5501.410, 10135.5501.24 и път;
9. гр. Варна, пл. „Петко Р. Славейков“, представляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.1506.856 (десет хиляди сто тридесет и пет.
хиляда петстотин и шест. осемстотин петдесет и шест), с площ от 4 457
(четири хиляди четиристотин петдесет и седем) кв.м., при граници на
имота: ПИ 10135.1506.793, предмет на Акт за общинска собственост №
7234/23.11.2012 г.;
10. гр. Варна, ул. „Мусала“, кв. 41, представляващ УПИ III „за
озеленяване, паркинг и туристически информационен център“ с площ от
2 570 (две хиляди петстотин и седемдесет) кв.м., при граници на имота: ул.
„Мусала“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Преслав“, УПИ II „клуб на
архитекта“, УПИ „жил. строителство, магазини, инф. центьр“, предмет на
Акт за общинска собственост № 7234/23.11.2012 г.;
11. гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“, представляващ УПИ II„за подземен паркинг-гараж“, с площ от 3 650 (три хиляди шестстотин и
петдесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“, при
граници на имота: ул. „Братя Миладинови“, УПИ I „за административна
сграда на Община Варна“, ул. „Марин Дринов“, предмет на Акт за
общинска собственост № 4981/14.05.2008 г., вписан в Служба по
вписванията на 23.05.2008 г., вх. рег. № 13838, том XLIII, дело 10613;
12. гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Инж. Каракулаков“,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5502.141 (десет
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и две. сто четиридесет и
едно) с площ от 2 861 (две хиляди осемстотин шестдесет и един) кв. м,

попадащ в УПИ I „за културен дом, кметство, паркинг“, кв. 15, 27-ми п.р.,
при граници: ПИ 10135.5504.67, ПИ 10135.5502.140, ПИ 10135.5502.139,
ПИ 10135.5502.142, ПИ 10135.5502.143, предмет на Акт за общинска
собственост № 7522/23.08.2013 г., вписан в Служба по вписванията на
26.08.2013 г., вх. рег. № 19350; Акт № 29, том L I, дело № 10549, 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 за горе описания недвижим имот в полза на ОП „Общински
паркинги и синя зона“.

572-4. 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 д-р Божанка
Георгиева – изпълнителен директор на „Ученическо и столово хранене“
ЕАД-Варна с рег. № ОС21000141ВН/23.03.2021 г., Общински съвет –
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател - Застрахователно
акционерно дружество „Армеец“ АД, и дава съгласие за сключване на
договор за застраховка на сградата и имуществото на дружеството.

573-4. 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 д-р Соня Цекова –
управител на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД
с рег. № ОС21000116ВН/05.03.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява
избрания от дружеството застраховател – Булстрад Виена Иншурънс
Груп, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и
имуществото на дружеството.

574-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 11 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по
предложение
на
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД21011900ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да
предостави за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД новоизградения
инфраструктурен обект – публична общинска собственост на основание
чл. 19, ал. 1, т. 4 „б“ от Закона за водите, представляващ строеж:
„Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – кк „Златни
пясъци“ Етапно строителство, Етап I – Усилване на съществуваща
Пилотна конструкция № 1, Етап II – „Реконструкция, модернизация и
разширение на ПСОВ – „Златни пясъци““ ведно с новоизградените сгради
с идентификатори: 10135.513.12.2, 10135.513.12.3, 10135.513.12.4,
10135.513.12.5, 10135.513.12.6, 10135.513.703.5 и 10135.513.703.6.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна да
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението.

575-4. 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, по реда на 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.
№
РД21011935ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна предоставя
безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години на „Агенция за
социално подпомагане”, БУЛСТАТ 121015056, със седалище и адрес на
управление: гр. София – 1051, ул. „Триадица” № 2, представлявана от
Ивайло Цветанов Иванов – изпълнителен директор, за нуждите на
Дирекция „Социално подпомагане – Варна“, недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, както следва:
- Бул. „Осми приморски полк“ № 137, бл. 37, помещения със
застроена площ 100 кв.м, разположени в подблоковото пространство на
жилищния блок, между вход „А“ и вход „Б“, предмет на АОС №
2666/21.07.2003 г.;
- Бул. „Осми приморски полк“ № 139, бл. 38, помещение със
застроена площ 100 кв.м, разположени в подблоковото пространство на

жилищния блок, между входове „В“ и „Г“, предмет на АОС №
2669/21.07.2003 г.;
- Бул. „Осми приморски полк“ № 139, бл. 38, помещения със
застроена площ 100 кв.м, разположени в подблоковото пространстно на
жилищния блок, между входове „А“ и „Б“, предмет на АОС №
2668/21.07.2003 г.;
- Бул. „Осми приморски полк“ № 137, бл. 37, помещения със
застроена площ 100 кв.м., разположени в подблоковото пространство на
жилищния блок, между входове „В“ и „Г“, предмет на АОС №
2667/21.07.2003 г.
Всички разходи, свързани с ползването на имотите се заплащат от
ПОЛЗВАТЕЛЯ – ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ),
такса битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

576-4. 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.
№
РД21011932ВН/10.06.2021 г., Общински съвет - Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Асоциация да съхраним
жената“, ЕИК 103194084, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
ул. ,,Цар Освободител“ № 64, върху имот - частна общинска собственост,
находящ се гр. Варна, ул. „Професор Державин“ № 25, ет. 1,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1505.29.1.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и
пет. двадесет и девет. едно. едно) със застроена площ от 68,22 (шестдесет и
осем цяло и двадесет и две стотни) кв.м, ведно с прилежащо избено
помещение с площ от 8 (осем) кв.м., предмет на Акт за общинска
собственост № 7800/13.06.2014 г., вписан в Службата по вписванията – гр.
Варна, за срок от 5 (пет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи,
свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

577-4. 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.
№
РД21011933ВН/10.06.2021 г., Общински съвет - Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на
инвалидите“, ЕИК 000097437, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, жк „Чайка“, бл. 67, до вх. Е, върху имот - частна общинска
собственост, находящ се гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, вх. Е, ет. 1, ап. 133,
представляващ клуб - самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.2562.182.6.133 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди
петстотин шестдесет и две. сто осемдесет и две. шест. сто тридесет и три)
със застроена площ от 207 (двеста и седем) кв.м., ведно със съответните
идеални части от общите части на сградата, предмет на Акт за общинска
собственост № 9100/12.07.2016 г., за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

578-4. 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. № РД21011934ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021“: В Раздел V

„Застроени нежилищни имоти - общинска собственост, за които Община
Варна ще 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. „Георги Бенковски“ № 16, представляващ обект № 2 със застроена
площ от 41,90 (четиридесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. и обект
№ 3 със застроена площ от 27,15 (двадесет и седем цяло и петнадесет
стотни) кв.м., разположени в подблоковото пространство, предмет на Акт
за общинска собственост № 2261/2001 г. и Акт за общинска собственост №
2262/2001 г.
578-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 14, ал. 6 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. №
РД21011934ВН/10.06.2021 г., Общински съвет Варна дава съгласие Кметът
на Община Варна да сключи договор със Сдружение с нестопанска цел
„Шанс за хора с увреждания“, БУЛСТАТ 103815729, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. „“Парижка комуна“ № 4,
представлявано от Тодор Иванов Мутафов – Председател, за срок от 5
(пет) години за възмездно ползване на недвижим имот, находящ се в гр.
Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16, представляващ обект № 2 със
застроена площ от 41,90 (четиридесет и едно цяло и деветдесет стотни)
кв.м. и обект № 3 със застроена площ от 27,15 (двадесет и седем цяло и
петнадесет стотни) кв.м., разположени в подблоковото пространство,
предмет на Акт за общинска собственост № 2261/2001 г. и Акт за
общинска собственост № 2262/2001 г.
Месечната наемна цена се определя на 148,81 (сто четиридесет и
осем лева и осемдесет и една стотинки), с включен ДДС, определена
съгласно чл. 10 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”
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

579-4. 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. № РД21011931ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна определя
предназначението на жилища – частна общинска собственост и ги
включва във фонд “Резервен”, както следва:
№
Адрес
Вх. Ет. Ап.
АОС №/СОС №
1 гр. Варна,
А
2
1
10562/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.1
Калитин“ № 2
2 гр. Варна,
А
2
2
10563/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.2
Калитин“ № 2
3 гр. Варна,
А
2
3
10564/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.3
Калитин“ № 2
4 гр. Варна,
А
2
4
10565/22.12.2020 г.
ул.“Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.4
Калитин“ № 2
5 гр. Варна,
А
3
7
10568/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.7
Калитин“ № 2
6 гр. Варна,
А
3
8
10569/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.8
Калитин“ № 2
7 гр. Варна,
А
4
12
10573/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.12
Калитин“ № 2
579-4-1. 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. № РД21011931ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна определя
предназначението на жилища – частна общинска собственост и ги
включва във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с
установени жилищни нужди“, както следва:
№ Адрес
Вх. Ет. Ап. АОС №/СОС №
1 гр. Варна,
А
5
13
10574/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.13
Калитин“ № 2
2 гр. Варна,
А
3
5
10566/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.5

Калитин“ № 2
3 гр. Варна,
А
4
9
10570/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.9
Калитин“ № 2
4 гр. Варна,
А
4
10
10571/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.10
Калитин“ № 2
5 гр. Варна,
А
3
6
10567/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.6
Калитин“ № 2
6 гр. Варна,
А
4
11
10572/22.12.2020 г.
ул. “Подполковник
СОС № 10135.2554.570.1.11
Калитин“ № 2
Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването 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
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука
и образование” относно:
(1) – приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и
училищното образование в Община Варна 2021 - 2025 г.
(2) – приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община Варна за 2021 г.
(3) – даване на съгласие за въвеждане на задължително
предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на
територията на Община Варна от учебната 2021/2022 г.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „НО“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

580-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № РД21001864ВН/27.01.2021 г., Общински съвет –
Варна приема Стратегия за развитие на предучилищното и
училищното образование на Община Варна 2021 - 2025 година,
съгласно приложение към настоящото решение.

581-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 197 от
Закона за предучилищното и училищното образование, обн. В ДВ бр.
79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016, изменен и допълнен в ДВ бр.
82/18.09.2020 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД21008786ВН/26.04.2021 г., Общински съвет – Варна приема Годишен

план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Варна за 2021 г., съгласно приложение към
настоящото решение.

582-5. 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,
чл. 8 ал. 1 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с §16 и §17 от преходните и заключителни
разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
предучилищното и училищното образование и по предложение от Кмета
на Община Варна с рег. № РД21011456ВН/04.06.2021 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно
образование на 4-годишните деца в детските градини на територията
на община Варна от учебната 2021/2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Здравеопазване” относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания
по асистирана репродукция.
Докл.: Анелия Клисарова – Председател на ПК „Здравеопазване“

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

583-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК21000850ВН/13.05.2021 г., решение на
Общински съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 г., и на база здравен
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение
на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

584-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на база
здравен статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК21000850ВН/13.05.2021 г., Общински съвет –

Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в
приложение към настоящото решение.

585-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК21000847ВН/13.05.2021 г., решение на
Общински съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 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.

586-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4

и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК21000847ВН/13.05.2021 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
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Социални дейности и жилищна политика” относно:
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на жизнени и комунално-битови потребности.
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на жизнени и комунално-битови потребности.
Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“

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

587-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал.

1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021
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. № РД21009591ВН/11.05.2021 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 – 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 навременното получаване
на отпуснатата еднократна финансова помощ на одобрените лица.

588-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на база
социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД21009591ВН/11.05.2021 г., Общински съвет – Варна не отпуска
еднократна финансова помощ за задоволяване жизнени и комуналнобитови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Архитектура и градоустройство” относно:
(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, местност „Трошеви
ниви“ и местност „Кюклюк“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.
(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за УПИ VII-30 „за жилищни сгради“ и УПИ VIII-30 „за
жилищни сгради“, кв. 30, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр.
Варна.
(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 4856(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна.
Докл.: Щериана Иванова – Председател на ПК „АГ“

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

589-8. 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 № 297/23.07.2018 г. на Главен
архитект на Община Варна за допускане изработване на проект на
Подробен устройствен план, на основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5, чл. 12, чл.
16, ал. 1, при условията на чл. 103, ал. 6, задание по чл. 125 във връзка с чл.
124а, ал. 7 от Закона за устройство на територията, като се имат предвид
решение по т. 16 от Протокол № 12/05.05.2020 г. на ЕСУТ при Община
Варна, административна преписка с peг. № АУ009947ВЛ/27.01.2020 г. и по
доклад от Кмета на Община Варна с рег. № АУ009947ВЛ011ВН/30.03.2021 г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. 7, кв. 8, кв. 9,
кв. 10, кв. 11 и кв. 12, местност „Трошеви ниви“ и местност „Кюклюк“,

район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, ведно със специализираните схеми по
чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
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.

590-8. 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 № 254/21.05.2020 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 № 02/12.01.2021 г. на
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. №
АУ063406ВН-002ВН/14.09.2020 г. и по доклад от Кмета на Община Варна
с рег. № АУ063406ВН-014ВН/25.05.2021 г., Общински съвет – Варна
одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
за УПИ VII-30 „за жилищни сгради“ и УПИ VIII-30 „за жилищни сгради“,
кв. 30, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна,
представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-02-1590/12.10.2017 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.

591-8. 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, на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. №
РД21009588/11.05.2021 г., Общински съвет – Варна поправя очевидна
фактическа грешка в свое Решение № 485-6(10)/16.12.2020 г., като
текста: „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“, да се чете: „Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за урегулиран поземлен имот ХI-314 „за жилищни сгради и
трафопост“ и УПИ XIІ-314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни
сгради и трафопост“, кв. 19, по плана на кк „Св. Св. Константин и
Елена“, 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.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 4856(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
“Опазване и възпроизводство на околната среда” относно:
(1) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде
разрешителни за водовземане от минерални води:
- чрез сондаж Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“ на „ЗИ ЗИ“ ООД;
- чрез сондаж Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ на „Шипка-ФуатГювен – Варна“ ООД.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ВрК „ОВОС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

592-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 52, ал. 1,
т. 3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета
на Община Варна с рег. № РД21009541ВН/11.05.2021 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде разрешително за
водовземане от минерални води чрез сондаж Р-134х „Св. Св. Константин
и Елена“ на „ЗИ ЗИ“ ООД.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.

593-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 52, ал. 1,
т. 3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета
на Община Варна с рег. № РД21009541ВН/11.05.2021 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде разрешително за
водовземане от минерални води чрез сондаж Р-6х „Св. Св. Константин и
Елена“ на „Шипка-Фуат-Гювен – Варна“ ООД.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяване на всички действия 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
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в
„Спортен комплекс Варна“ АД 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 следното
Р Е Ш Е Н И Е:

594-10. 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 „Спортен
комплекс Варна“ АД, ЕИК 103941472 – общинският съветник Бранимир
Николаев Балачев, 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 представителя на акционера община Варна да внесе писмен
доклад за взетите решения на всяко едно от проведените редовни и
извънредни общи събрания на „Спортен комплекс Варна“ АД, за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за
периода от 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

595-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9,
ал. 1, т. 8 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет –
Варна, Общински съвет – Варна приема отчет на Председателя на
Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет – Варна и
неговите комисии за периода от 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г., съгласно
приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Преименуване на обекти с общинско значение –
местности на територията на Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

596-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на Костадин
Костадинов – общински съветник с рег. № ОС21000278ВН/08.06.2021 г.,
Общински съвет – Варна преименува обекти с общинско значение –
местности на територията на Община Варна, които не съответстват на
принципите на географски наименования, заложени в Раздел І чл. 3-5 от
Указ № 1315/18.07.1975 г. за наименованията, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински
съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

597-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна освобождава от състава на ПК „Туризъм, търговия и рекламна
дейност”, общинският съветник Антон Христов Апостолов.
597-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна решава общинският съветник Антон Христов Апостолов да бъде
член на ПК „Архитектура и градоустройство”.

598-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна освобождава от състава на ПК „Социални дейности и жилищна
политика”, общинският съветник Мартин Живков Златев.
598-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –

Варна решава общинският съветник Мартин Живков Златев да бъде
член на ПК „Финанси и бюджет”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 17

от заседание, проведено на 15.06.2021 г.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

