ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 19

от заседание, проведено на 11.08.2021 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Култура и духовно развитие” относно:
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на
Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

600-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със званието
„Почетен гражданин на Варна“ флотилен адмирал проф. Боян Кирилов
Медникаров за изключителния му принос в развитието и международното
признание на българското военноморско и морско образование.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

601-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-

029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със званието
„Почетен гражданин на Варна“ Георги Костадинов Лечев – за
изключителните му постижения в изобразителното изкуство и за
безспорните му заслуги за развитието на художествените процеси във
Варна.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

602-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със званието
„Почетен гражданин на Варна“ Едуард Рупен Тавитян – за проявен
героизъм в мирно време – спасяване на човешки живот.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

603-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 9 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД21016383ВН_001/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със
званието „Почетен гражданин на Варна“ Симона Диянова Дянкова – за
постигнати изключителни заслуги в областта на спорта и спечеления
златен медал на XXXII летни олимпийски игри в Токио 2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

604-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 9 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД21016383ВН_001/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със
званието „Почетен гражданин на Варна“ Весела Веселинова Димитрова –
за изключителни заслуги в областта на спорта.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

605-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 9-от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД21016383ВН_001/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със
званието „Почетен гражданин на Варна“ Филипа Иванова Филипова – за
изключителни заслуги в областта на спорта.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

606-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД21014965ВН/20.07.2021 г. и РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г.,
Общински съвет – Варна удостоява Костадин Борисов Бандутов с
Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за значимия му принос
към културата на Варна и към националната култура.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

607-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Тома Михайлов
Томов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса му в
националната морска култура и българското ветроходство.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

608-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Борис Савов
Калинков с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса
му в националната култура и в развитието на културния туризъм.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

609-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Костадин
Стефанов Вягов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за
приноса му в сферите на образованието, културата, туризма и спорта на
Варна.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

610-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД21014963ВН/20.07.2021 г. и РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021г.,
Общински съвет – Варна удостоява Драматичен театър „Стоян
Бъчваров“ – ТМПЦ – Варна с Почетен знак „За заслуги към Варна“ –
златен за утвърждаването му като водеща културна институция в живота
на морския град през годините и по повод стогодишния му юбилей.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

611-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН
/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Детския фолклорен
ансамбъл „Българче“ при Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс – Варна с Почетен знак „За заслуги към
Варна“ – златен за 60-годишната му благородна мисия да вдъхва у
подрастващите любов към родното музикално и танцово наследство.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

612-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Пеню Златев

Николов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен за
блестящата му спортна кариера, донесла признание за хандбала във Варна.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на
15.08.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 19

от заседание, проведено на 11.08.2021 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука
и образование” относно:
(1) – актуализация на Списъка на средищните детски градини и
училища в Република България за учебната 2021/2022 г.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „НО“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

613-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 53, ал. 2 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 3 от Постановление на Министерски съвет
№128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в списъка на
средищните детски градини и училища и по предложение на Кмета на
Община Варна с рег. № РД21013872ВН-001ВН/27.07.2021 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Да се запази статута на средищно училище на Средно училище
“Димчо Дебелянов” за учебната 2021/2022 година;
2. Възлага на Кмета на Община Варна да изготви мотивирано
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на
Средно училище “Димчо Дебелянов” в Списъка на средищните детски
градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 19

от заседание, проведено на 11.08.2021 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет” относно:
(1) – даване на съгласие за осигуряване на средства за Център за
подкрепа за личностно развитие – Център за специална образователна
подкрепа неотложен текущ ремонт на покрив на сграда с административен
адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7.
Докл.: Бранимир Балачев – Председател на ПК „ФБ“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

614-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД21015937ВН/03.08.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие
Център за подкрепа за личностно развитие – Център за специална
образователна подкрепа като възложител съгласно Закона за обществените
поръчки да извърши текущ ремонт на покривната хидроизолация и
водосточната инсталация на училищна сграда с идентификатор
10135.3513.148.6 по кадастралната карта на гр. Варна с административен
адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7.
Средствата за ремонта в размер на 69 153 лв. да се осигурят от
бюджета на Община Варна за 2021 г., функция „Образование“, чрез
компенсирана промяна, както следва:
Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в
дофинансиране на дейност 321 „Специални училища и центрове за
специална образователна подкрепа“, §51 „Основен ремонт“, обект Център
за подкрепа за личностно развитие – Център за специална образователна

подкрепа „Основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на
достъпна среда за нуждите на Център за специална образователна
подкрепа – Варна на имот с адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7“ в
размер на 21 210 лв. с включен ДДС.
Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в
местна дейност 389 „Други дейности по образование“, §10-20 „Външни
услуги“ в размер на 34 543 лв. с включен ДДС.
Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г.
за дейност 321 „Специални училища и центрове за специална
образователна подкрепа“, дофинансиране на §10-30 „Текущ ремонт“ в
размер на 55 753 лв. с включен ДДС.
Компенсирана промяна на средствата в държавна дейност 321
„Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа“,
§10- 00, в размер на 13 400 лв. с включен ДДС.
Промените да се отразят в Приложение № 4 „Разчет за финансиране
на капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към
бюджета на Община Варна за 2021 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 19

от заседание, проведено на 11.08.2021 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Даване на съгласие Регионален исторически музей Варна да кандидатства с проектно предложение „Развиване на Регионален
исторически музей – Варна като мултифункционално обществено
пространство за наука, изкуство, култура и общуване“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

615-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
Игор Лазаренко - директор на Регионален исторически музей – Варна с
рег. № ОС21000331ВН/15.07.2021 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Регионален исторически музей - Варна да
кандидатства с проектно предложение „Развиване на Регионален
исторически музей - Варна като мултифункционално обществено
пространство за наука, изкуство, култура и общуване“.
2. Собствеността, видът и предназначението на сградите и
придобитото оборудване/актив, обект на финансиране по проект
„Развиване на Регионален исторически музей - Варна като
мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство,
култура и общуване“ по Програма „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, няма да бъде променян за период, не помалък от 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта, като
гарантира, че в рамките на този период тe ще се използват за целите на
проекта.
3. Бенефициентът по проект „Развиване на Регионален исторически
музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за
наука, изкуство, култура и общуване“ по Програма „Културно

предприемачество, наследство и сътрудничество“, Регионален исторически
музей - Варна се задължава:
3.1. Да застрахова в лицензирана в Република България компания
сградите и придобитото оборудване/актив, обект на финансиране, срещу
обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.), както по
време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години, след
одобрение на финалния отчет по проекта.
3.2. Като второстепенен разпоредител с делегиран бюджет да
осигури достатъчен ресурс от собствения си бюджет за поддръжка на
сградите и придобитото оборудване/актив, за период от поне 5 години след
одобрение на финалния доклад по проекта.
3.3. Дава съгласие за обособяването на две работни места като
Регионален исторически музей – Варна – второстепенен разпоредител с
делегиран бюджет да осигури необходимия ресурс от собствения си
бюджет за заплати и осигуровки на наетите служители.
4. Общински съвет-Варна дава съгласие след одобрение на проектно
предложение „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като
мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура
и общуване“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество“ и финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ,
Община Варна при необходимост да осигури средства от общинския
бюджет за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от
Програмата.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решенията, поради защита на важни обществени интереси, а именно –
кратките срокове за представяне на проектното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 19

от заседание, проведено на 11.08.2021 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Изслушване на ресорния заместник-кмет на Община
Варна относно продължаващата криза с битовите отпадъци и
произтичащите от това рискове за населението и бизнеса.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 19

от заседание, проведено на 11.08.2021 г.
по точка шеста 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:

616-6. 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 Николай Павлов Почеканов да
бъде член на ПК „Финанси и бюджет“, ПК „Благоустройство и комунални
дейности“,
ПК „Собственост и стопанство“, ВрК „Опазване и
възпроизводство на околната среда“ и ВрК „Структури и общинска
администрация“.

617-6. 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 Емил Николов Бояджийски да бъде
член на ПК “Младежки дейности и спорт”, ПК “Европейски въпроси и
международно сътрудничество” и ПК “Социални дейности и жилищна
политика”.

618-6. 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 “Младежки дейности и спорт” и ПК
“Европейски въпроси и международно сътрудничество”, общинският
съветник Николай Антонов Капитанов.
618-6-1. 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 Николай Антонов Капитанов да
бъде член на ПК “Култура и духовно развитие” и ПК “Благоустройство и
комунални дейности”.

619-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол и чл. 18, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Николай Стоянов
Малев да бъде член на ПК “Собственост и стопанство”, ПК “Архитектура
и градоустройство”, ПК “Социални дейности и жилищна политика” и
Комисия по приватизация и следприватизационен контрол.

620-6. 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 Даниела Стефанова Иванова Димова да бъде член на ПК “Култура и духовно развитие”, ПК “Наука и
образование”, ПК “Здравеопазване” и ВрК “Структури и общинска
администрация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 19

от заседание, проведено на 11.08.2021 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Изслушване на граждани на град Варна относно
благоустрояване и облагородяване на 17-ти микрорайон на кв. „Левски“ –
м частно ул. „Мадара“, включващо изграждане на пътна инфраструктура и
рехабилитация на инженерна инфраструктура.

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

