ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка първа от дневния ред

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията
председателя на Общински съвет – Варна и избор на председател.

на

Докл.: Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС

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

621-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал.
2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
Общински съвет – Варна избира комисия в състав от 5 души, както следва:
1. Христо Атанасов Атанасов
2. Емил Николов Бояджийски
3. Мартин Живков Златев
4. Николай Кръстев Костадинов
5. Николай Павлов Почеканов

622-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал.
2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
Общински съвет – Варна избира за председател на комисията избрана с
Решение № 621-1(20)/29,30.09.2021 г. на Общински съвет – Варна – Христо
Атанасов Атанасов.

Общински съвет – Варна гласува следния
П Р О Е К Т З А Р Е Ш Е Н И Е:

623-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 3, т. 2, предложение

2, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 7, ал. 1, т. 1.2, предложение 2 и ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна прекратява предсрочно правомощията на председателя на Общински
съвет – Варна – Тодор Иванов Балабанов.
Резултати от проведено тайно гласуване:
- общ брой намерени пликове

– 30 бр.

- „за“

– 21бр.

- „против“

– 0 бр.

- „въздържал се“

– 0 бр.

- недействителни бюлетини

– 9 бр.

- празни пликове

– 0 бр.

Решението не се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет
– Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна гласува следните
П Р О Е К Т И З А Р Е Ш Е Н И Я:

624-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна избира за заместник-председател на общинския съвет Николай
Антонов Капитанов.
Решението не се приема.

625-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна избира за заместник-председател на общинския съвет Цончо Томов
Ганев.
Решението не се приема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Костадин Костадинов, имате думата.
Костадин КОСТАДИНОВ
Да, благодаря. Въпросът към кмета, който е тук, като никога, е
следният. Говорихме си за работа и колко много работи общината и
общинската администрация. Само преди няколко часа бях запознат със
следния казус от граждани, които пострадаха от срутилата се подпорна
стена на велоалеята, очевидно изключително много качествено направена,
на „Ян Хунияди“, над КАТ, в посока към кварталите. Съответно това нещо
се случи в средата на юни месец. На следващия ден беше рапортувано доста
жизнерадостно, както от страна на районната администрация на район
„Младост“, така и от страна на общинската администрация, че в рамките на
броени дни, седмици, ще бъдат обезщетени собствениците на шестте
автомобила, тъй като те нямат никаква вина за това, че някой някъде в
Общината не си е свършил работата и съответно тази алея е пропаднала
върху техните коли, които са паркирани апропо на общинска територия, на
общински паркинг. Само че сега се оказа в края на септември, че все още не
е получена една стотинка за обезщетение. Нещо повече, оказа се, че самата
община, аз разговарях с някои представители на администрацията
междувременно, защото кметът липсваше. както винаги, оказа се, че има
задвижена процедура, но тази процедура явно върви доста бавно и доста
тромаво. Някои от хората, които са собственици на автомобили, вероятно
съвсем обяснимо ще се възползват от правото си да заведат съдебни дела
срещу Общината. Големият въпрос е защо трябва да се прави това. И тъй
като вече месеци наред никой не предприема никакви действия, въпросът
ми към кмета, който е тук изненадващо, е защо този проблем не е бил решен,
както се каза преди няколко месеца, в рамките на броени дни, или поне до

края на юни. Дали, ако примерно беше пострадала колата на някой от
Общината на висока позиция, нямаше да се действа по-бързо? Защото си
говорихме за работа, за начина, по който функционира администрацията и
така нататък. Ето ви един от хилядите примери, които могат да се изброят
за начина, по който не работи ефективно тази администрация. Работи в
ущърб на гражданите. И държа да получа отговор сега. Защо? Не след три
месеца, както преди малко получих писмото от администрацията, разбира
се, подписано от друг човек, не от кмета, който най-вероятно не знае въобще
за какво става въпрос. Искам да разбера защо на тези хора вече месеци наред
не им се дават обезщетения, при условие че нямат грам вина за това, че
благодарение на некадърно свършената работа на някой отново от
администрацията техните коли са унищожени. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има думата Димитър Чутурков за питания. Напомням, че времето е
две минути, три въпроса. Заповядайте, колега Чутурков.
Димитър ЧУТУРКОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних, питането ми е
относно възникнало напрежение и недоволство на граждани, живущи в
селищно образувание Сотира, ул. „Мария Николова“, във връзка с
ограничение на достъпа до имотите им. Към мен се обърнаха собственици
от тази местност за това, че собственикът с имот…, прощавайте,
собственикът с имот с идентификатор накрая завършващ на 1283 започва
строителство и затрупва с пръст достъпа на 10 поземлени имота. Голяма
част от гражданите живеят постоянно на ул. „Мария Николова“ и там е
извършвано и последното преброяване. Между тях има семейства с малки
деца, възрастни хора и хора с ТЕЛК. Имотите им остават недостъпни за
колите на Бърза помощ, Полиция и Пожарна безопасност. Наближава и
зимният сезон. Подавани са жалби до Второ районно управление на МВР,
Окръжна прокуратура и Община Варна. Случаят е отразяван и от медии,
включително и от Нова телевизия. Отново е подадено заявление до Община
Варна от Тихомир Топалов, подписано и от шест собственици, на 15-ти
септември. Във връзка с това въпросът ми е: В какъв срок и какви мерки ще
предприеме Община Варна, за да не ескалира общественото напрежение, да
не се допусне саморазправа и да се осигурят нормални условия за живот на
гражданите от ул. „Мария Николова“. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на колегата Чутурков. Колегата Христо Боев има думата.
Заповядайте.
Христо БОЕВ

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, г-н кмете, г-н
заместник-кмет, моето питане е във връзка с постъпили до мен въпроси и
информация, в качеството ми на съветник, от работници и служители,
упражняващи правото си на труд на улица „Колю Фичето“. Това е Западна
промишлена зона, бившата улица „Рибен буквар“. Предполагам знаете,
повечето от вас, там има сериозни икономически субекти, които упражняват
дейността си. Там е „Хаят“, „Филбо“, „Елдом“, има подстанция на Максуда,
силози на Зърнени храни, има множество автосервизи. Т.е. няма да е
пресилено, ако кажем, че там упражняват правото си на труд стотици, ако
не и хиляди, наши съграждани. След като получих сигнала, направих оглед
на място с тези граждани, които ме сигнализираха. Видях липсваща
асфалтова настилка, липса на отводнителна система, сериозни проблеми с
канализацията, кратери по улиците. Това, което видях, създава не просто
непреодолими препятствия за упражняване правото на труд, практически е
предпоставка за сериозни пътно-транспортни произшествия, които
застрашават живота и здравето на нашите съграждани, упражняващи там
труда си. Улицата е извън транспортната схема на община Варна. Моето
конкретно питане към администрацията – и моля да ми бъде отговорено и
то конкретно – кога ще започне ремонтната дейност на пътния участък, за
който говоря, каква е продължителността на изпълнение, какви ще бъдат
промените евентуално в движението на МПС и изобщо кога ще се
нормализира начинът на живот на работещите в процесния участък. Пак
повтарям, улицата е „Колю Фичето“, бивш „Рибен буквар“, на територията
на Западна промишлена зона, стотици, да не кажа и хиляди, наши
съграждани упражняват всекидневно правото си на труд в условия, които са
опасни за техния живот и здраве. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Боев. Господин Ганев, имате думата.
Цончо ГАНЕВ
Г-н председател, г-н Портних. Два въпроса. Бих искал да Ви помоля,
най-вероятно сега няма да може да ми дадете справка, но и аз ще помоля да
не е след три месеца или в обозримо неясно бъдеще кога, да ми дадете
справка през последната една година колко пъти и кога сте отсъствали от
работа и по какви причини. Защо питам? Имам вече десетки питания до Вас
и до администрацията, може би по изключение да има едно подписано от
Вас. Винаги всичко се разписва от други хора. Затова моля за тази
информация. Второто ми конкретно питане – по каква причина Вие, в
качеството си на човек, който разписва и одобрява ползването на
общинската собственост, толерирате и сте разрешил сграда в идеалния
център на Варна да бъде предоставена на СДС. Цяла сграда, повтарям цяла
сграда, да продължава тази сграда да се ползва от една политическа

организация и защо Вие толерирате в ярко нарушение на закона въпросната
партия, чиито двама представители са в Общинския съвет и са пословични
с нелицеприятни факти, могат да преотдават помещения и да печелят на
гърба на варненските данъкоплатци. По каква причина Вие толерирате това?
Тук имаме ярко нарушение на закона. Ярко. Всички го виждат, всички го
знаят. Администрацията го знае, Вие го знаете и това нещо продължава. Пак
повтарям, по каква причина го толерирате и защо това нещо не бива
прекратено с днешна дата? Ако това нещо по този начин продължава, лично
аз ще сезирам други органи за това, че Вие лично не вземате и не
съхранявате и не управлявате общинската собственост спрямо закона.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Георги Георгиев има думата. Заповядайте.
Георги ГЕОРГИЕВ
Г-н председател, г-н кмете, първият ми въпрос е свързан със
състоянието на пунктовете на „Градски транспорт“ в квартал „Аспарухово“
и квартал „Галата“. Състоянието на тези квартали….на тези пунктове е
опасно за здравето на хората, които биха имали неблагоразумието да отидат
да си купят карти или нещо свързано с „Градски транспорт“. На сайта на
„Градски транспорт“ тези пунктове са посочени като места, откъдето могат
да бъдат закупувани абонаментни карти и билети. Ако някой от вас е
посещавал тези пунктове, защото аз го направих вчера, може да види, че там
пада мазилка. Пунктът, който е в центъра на „Аспарухово“ до …., е не
просто грозен, не просто отблъскващ, а е отражение на реалното състояние
на града днес. Въпросът ми е такъв – защо тези пунктове се държат
умишлено в това състояние, кой ще носи отговорност, ако гражданин или,
не дай си боже, дете пострада от рушаща мазилка, или всичко, което може
да бъде опасно за здравето. Вторият ми въпрос е свързан с това, че на
сайтовете на общински училища, не знам дали сте обръщали внимание, но
продължават да стоят лога на чужди фондации. Чужди фондации нямат
право да приближават край българското училище. Ако се направи проверка,
ще помоля да бъде направена такава проверка и да бъдат установени
сайтовете на общински училища, които продължават да толерират чужди
фондации, които да се наместват в съзнанията на българчетата. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преди да дам думата на Мартин Златев за питане, първото питане на
колегата Георгиев бе от компетенциите на „Градски транспорт“, които имат
тук представител. След малко ще им дадем възможност да Ви отговорят, тъй
като сградите са собственост на дружеството, а не са общински. Колега
Златев, имате думата.

Мартин ЗЛАТЕВ
Благодаря, г-н председател. Г-н кмете, колеги, имам два въпроса.
Първият въпрос е за продължаващия …за продължаващото неизпълнение
по договора за почистване на контейнерите и замърсеността на град Варна.
Явно проблемът, който господин Колев и господин Иванов, зам.-кметът, ми
обясниха, че щял да бъде решен след летния сезон, продължава. Постоянно
имаме снимки по нашите …в нашите профили. Изпращат ни хората, видимо
е и ние, като се разходим из улиците, също виждаме, че това е така. Само с
глоби явно не става. Явно в комисията само оправданията на ресорния
директор на дирекция не вършат работа. Явно трябва да се вземат някакви
други мерки, защото това сме, мисля, че четири месеца, откакто е тази
фирма, а вече имаме постоянно глоби. Ние живеем реално с глоби, а
боклукът не се извозва. Това е първият ми въпрос. Тоест кога ще се реши
проблемът с боклука? Първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е се отнася до
17-ти микрорайон. Казусът със 17-ти микрорайон възниква първоначално,
изначално от процедирането на ПУП-а на 17-ти микрорайон. Затова бих
желал да получа пълна информация от ресорната ваша дирекция как е
процедиран ПУП-а, как са променени имотите, така че от държавни са
станали частна общинска собственост. Това е изначално проблемът, който
съществува в този район. Това е декларирано от всички граждани, с които
сме правили срещи, а след това вече на базата на този ПУП се правят всички
останали мероприятия по ремонт, рехабилитация или каквото и да е още в
този район. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, колега Капитанов.
Николай КАПИТАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, въпросът ми е свързан
с едни обекти на територията на Варна, които са над 100 на брой, даже
мисля, че към 150, които са отдадени на концесия с условия задоволяване
на обществени потребности. Става въпрос за прословутите будки на Лафка,
които от години насам не изпълняват тази своя функция, т.е. най-вероятно
те са в нарушение на концесионния договор, защото просто не предоставят
услуга на гражданите на Варна. Нещо повече – те в момента са някаква
форма по този начин на визуално замърсяване. Не на последно място
припомням, че такава форма донякъде на безстопанственост, тоест липса на
интерес на експлоатация, доведе дори до смърт в София, нещастен случай с
едно момче. Въпросът ми е – тези концесии, едната изтече вчера, още две
изтичат в рамките на пет дена, като те имат опция за предоговаряне за още
15 години, очевидно концесионерът не проявява интерес да ги обслужва,
Общината предвидила ли е някакви процедури, действат ли някакви тръжни

процедури за определяне на нови концесионери на тези обекти? Ако не, кога
може да очакваме те да освободят пространствата, които са заели?
Предполагам, че добре знаете, някои от тях буквално пречат на трафика –
на пешеходен и велосипеден трафик. Има случаи, където през тях почти
минава и велосипедна алея. Благодаря много.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Къчев, имате думата.
Огнян КЪЧЕВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, не съм удовлетворен от един
от отговорите, поставен от мен на 15 юли 2021 година. В отговора, който
кметът ми дава, че изградените обекти за спорт имат за цел да осигурят
съвременни условия за любителско практикуване на различни видове масов
спорт за живущите в град Варна, а не условия за професионалнатренировъчна и състезателна дейност, категорично не съм съгласен. За мен
въпросът беше друг. Първо, смея да твърдя, че са допуснати груби
конструктивни грешки в техническите задания, съответно некомпетентно
проектиране на избран от вас проектант на спортните съоръжения,
неотговарящи на безопасните изисквания за използване на закрити и
открити спортни обекти. В питането ми, в моето питане на 15.07.2021 г., не
става въпрос изобщо за професионален или аматьорски спорт. Става въпрос
за опасни за здравето, некачествено проектирани и изградени с нашите пари
спортни съоръжения на данъкоплатците. Като най-фрапиращия пример ви
дадох тогава – монтираната конструкция на баскетболния кош на улица
„Студентска“, на площадката. Имаме късмет, че поради ограниченията от
противоепидемичните мерки игрищата все още не се използват в пълен
капацитет пълноценно. В отговора само споменавате, че за проявилите се
дефекти по настилките след извършване, след завършване на обекта е
проведена комисия и е уведомен изпълнителят. А няма нито срок за
изпълнение, няма за отстраняване на мерките, няма нищо. Това е за мен
несериозно отношение и затова втори път питам. Кога и в най-кратък срок
би трябвало да се ремонтира и да се приведе в безопасност всяка една от,
всяко едно от спортните съоръжения в града ни, във всичките общински
спортни площадки. Защото са дадени пари немалко. Знаем по какъв начин
се строяха, знаем по какъв начин и се експлоатират в момента. Кога това
нещо ще се случи да се обезопаси дейността на спортните обекти.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Къчев. Колега Костадинов, изказване?
Костадин КОСТАДИНОВ

И още един въпрос към кмета, за който ме подсетиха сега от
Звездица, тъй като преди месец и половина обсъждахме на комисия по
образование ситуацията с броя на учениците, които се намират в две от
селата във Варненска община, в които някога е имало училища, а вече няма.
И в двете села има демографска регенерация, което означава, че съответно
има доста деца. При една направена справка се оказа, че в Звездица броят на
децата е над 100. В Казашко е доста по-малък, някъде от порядъка на 24-30
деца бяха, не мога да си спомня. Въпросът обаче е следният. При направена
от мен проверка на място се оказа, че има предвиден терен за разширяване
на детската градина в Звездица, която е много малка и в момента не върши
работа, тъй като децата са доста повече, което е прекрасно, че са доста
повече. Оказа се, че има и терен, който е отпуснат за, даден е от
Министерството на образованието – стара сграда, отново в центъра на
селото, отново точно до църквата и до детската градина, на общината,
общинска собственост е вече, на който може да бъде направено, съответно,
разбира се, след необходимите действия – ново училище. Трябваше по
принцип да имаме информация към края на септември какво се случва,
защото тогава поставихме задача на общинската администрация да бъдем
уведомени има ли въобще някакви действия в тази посока. Държа да науча
от кмета сега има ли предприети някакви действия и въобще някой смята ли
за нужно и необходимо да предприеме необходимото така, щото в едно село,
в което има вече повече от 100 деца, да се направи така, че да има като
минимум начално училище, за да не пътуват децата от първи до четвърти
клас, или родителите им да ги разхождат, а защо не и основно училище, тъй
като в съседното село Константиново основното училище традиционно от
години насам си функционира с между 60-80 деца, в някои години се налага
да се дофинансират паралелки, в други години – не, но така или иначе си
функционира съвсем спокойно и свободно. Крайно време е да покажем, че
можем и да строим нещо като училища, а не само да закриваме училища.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Така. Няма повече заявки за изказвания. Г-н Портних, имате думата.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми дами и господа. Видно отново наближават избори.
Тази година тя, кампанията, изобщо не е спирала и виждам колегите от
„Възраждане“, че ползват трибуната активно в тази посока. Разбира се, вече
повече от половин ден, нали, мина от работата на Съвета, пък всъщност в
дневния ред има редица важни решения, които касаят всички, и се
надявам…, затова ще се опитам да съм кратък, и ще се надявам работата на
Съвета да продължи след политическите страсти в един конструктивен и

градивен тон. В така улисването си част от въпросите, които се отправят от
тази трибуна, те в действителност касаят дейността на Общинския съвет.
Няма да влизам в тази тема в подробности, но ясно е разграничението и са
ясни внушенията, които се правят, тъй или инак, дори в условията на
безвремие в държавата, което наблюдаваме тука вече половин година,
продължаваме активно да работим по всички основни приоритети, които
сме си задали съвместно с вас при изготвянето на бюджета за тази година,
така че продължаваме и с изграждането на образователна инфраструктура.
Знаете, че се работи в момента безпрецедентно по над 15 обекта нови,
визирам ясли, детски градини, училища, съответно подобряване на
инфраструктурата по съществуващите такива. Съвсем наскоро ще е готова
още една отремонтирана и разширена детска градина.
Конкретно по темата със Западна промишлена зона, тъй като този
въпрос е важен наистина и факт е, че там работят много хора и се развиват
много бизнеси. Знаете, че в бюджета имаме заложни средства именно за
улицата, за „Колю Фичето“, така че вървят процедури, както това касае и
части от другите въпроси, т.е. отговор и на част от другите въпроси. Вървят
процедури. Надявам се съвсем скоро да можем да започнем с реализирането
на този проект, защото – да, така е, в Западна промишлена зона пътната
инфраструктура е в много тежко състояние, на места липсва. Именно затова
заедно с вас при изготвянето на бюджета включихме средства за
подобряването на тази инфраструктура. Така че продължаваме работа.
Отново апелирам към Съвета да работим конструктивно и максимално да
ускоряваме и процесите, които касаят проектите, които предстои да
реализираме. Сложна е ситуацията в държавата. Всички добре го виждаме.
Тези избори, които се редуват през няколко месеца и липсата на постоянно
правителство, естествено затрудняват във висока степен и администрацията
в ред от проектите ни важни за града, но това, което касае нашата съвместна
дейност и това което зависи от нас, ние продължаваме активно да работим
по него, включително сега след края на летния сезон започваме отново с
мащабните ни проекти за обновяване на инфраструктурата в различните
микрорайони в града, в обхвата на целия град. Визирам малките улички,
зоните за отдих, за спорт и така нататък. Така че благодаря ви и пожелавам
конструктивна работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Портних. Има …момент, момент, момент,
момент, момент, момент. Момент казах. Казах малко един момент. Така,
процедурата много добре я знаете по правилник. Нека си го спазваме. Ще
дам думата за реплика. Само не искам да влизаме в диалогов режим. Имате
думата, господин Ганев. Заповядайте.

Цончо ГАНЕВ
Г-н Портних, всеки път забравяте, че ние сме политически орган,
политически представители сме на партии. Тук не сме пенсионерски клуб
или читалище да си говорим за културно-просветна дейност. Питанията към
Вас са конкретни. Вие, с изключение на питането за Западна промишлена
зона, който и там беше витиевато, но както и да е, да приемем, че нещо
отговорихте, всичко друго беше да изтъквате какво смятате да правите и
какво върви в момента за някаква детска градина. Бъркате нещата. Не съм….
Моля?
Тодор БАЛАБАНОВ
По някои от отговорите имате право да се изказвате.
Цончо ГАНЕВ
Да. По моите въпроси не получих абсолютно нищо и по всички други
въпроси, с изключение на един, не отговорихте абсолютно нищо. Пак
припомням и питам защо се позволява на една политическа партия да
използва общинска сграда, не помещение, което да преотдава и да печели
на гърба на варненските данъкоплатци.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Ганев, отговори по правилник се предоставят в устна или в
писмена форма. Право на отговарящия е да избере формата. Оттам нататък
– толкова. Правилникът е такъв.
Господин Костадинов, ако имате…към Вас нямаше отправен
отговор, така че няма да дам възможност за изказване.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: Ами може да се изкажа…
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами може да се изкажете някъде другаде. Преминаваме към точка
четвърта от дневния ред.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: Имах конкретен въпрос, на който не получих никакъв
отговор.
Тодор БАЛАБАНОВ
Точка….ще получите писмен отговор. Ще получите писмен отговор,
г-н Костадинов.

Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: ….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не нарушавайте правилника. Напротив.
Костадин КОСТАДИНОВ
Напротив, нищо не нарушавам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама, момент, момент. Господин Костадинов. Не няма момент. Няма
момент. Отнемам Ви думата.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: ….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Кой какво Ви е дал – не знам…
Тодор БАЛАБАНОВ
Отнемам Ви думата. Отнемам Ви думата. Кой какво Ви е дал, не
знам. Така. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Преминаваме
към точка четвърта от дневния ред.
Госпожо Боева, заемете мястото си да докладвате точките. Г-н
Костадинов, правя Ви забележка отново. Нямате предоставена думата.
От залата – /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов, не от трибуната. Господин Костадинов, правя
последно предупреждение.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: И какво от това?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не ме принуждавайте да използвам крайни мерки, които сте ме
упълномощили да прилагам с нашия правилник. Казах каквото имах да
кажа. Много добре знаете. Юрист сте. Четете.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: Кажете го за протокола… /н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
Така. Госпожа Боева има думата. Право имате да си прочетете
правилника. Колеги.
От залата – /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама направихте изказване. Имахте право на питане. Прочетете си
правилника. Ама няма да участваме в този панаир.
Госпожо Боева, имате думата.
Господин Атанасов, ако обичате да седнете на моето място за малко.
Момент.
Заповядайте, госпожо Боева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ
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П Р О Т О К О Л

№ 20
от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители,
членове на съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на
одитори за 2021 г. на:
1.1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” –
Варна” ЕООД.
1.2. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД.
1.3. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД.
1.4. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД.
1.5. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД.
1.6. „Диагностично – консултативен център „Чайка” ЕООД.
1.7. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД.
1.8. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД.
1.9. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД.
1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД.
1.12. „Дворец на културата и спорта” ЕАД.
1.13. „Ученическо и столово хранене” ЕАД.
1.14. „Обреди” ЕООД.
1.15. „Пазари” ЕАД.
1.16. „Градски транспорт” ЕАД.
1.17. „Стадион Спартак“ ЕАД.
1.18. „Жилфонд“ ЕООД.

(2) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД.
(3) – одобряване на застраховател на имуществото на Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д.
Стаматов - Варна“ ЕООД.
(4) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания
д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД.
(5) – допълнение на Решение № 351-2 (9)/28.06.2016 г. на Общински
съвет – Варна.
(6) – даване на съгласие за подписване на Анекс към договор с рег. №
Д17001048ВН/10.07.2017 г. между Община Варна и Сдружение „Здраве,
култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ за учредяване на
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва
Соболч“ № 7А.
(7) – даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на
движими вещи и моторни превозни средства, собственост на „Жилфонд“
ЕООД, гр. Варна.
(8) – вземане на решение за приемане на Наредба за условията и реда
за провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление и
контрол на публичните предприятия на Община Варна и Политика за
участието на Община Варна в общинските публични предприятия.
(9) – предоставяне на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за
стопанисване, поддържане и експлоатация на изграден обект „Частично
изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в
СО „Ален Мак“, гр. Варна. Етап I – Главни колектори 1 и 2, Етап II – Главни
колектори 3 и 4“.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „Собственост и
стопанство“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

626-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Диагностично – консултативен център 1 „Света
Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2020 г.

626-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично –
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
626-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 1 „Света
Клементина” – Варна” ЕООД за 2021 г.

627-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Диагностично – консултативен център Свети Иван
Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2020 г.
627-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на „Диагностично
– консултативен център Свети Иван Рилски –Аспарухово – Варна”
ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
627-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Диагностично –
консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна”
ЕООД за 2021 г.

628-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“
ЕООД, ЕИК 813154554, за 2020 г.
628-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на
„Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за периода от
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
628-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“
ЕООД за 2021 г.

629-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“
ЕООД, ЕИК 813116984, за 2020 г.
629-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностичноконсултативен център 4 – Варна“ ЕООД, за периода от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г.
629-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 4 –
Варна“ ЕООД проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н., за периода
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
629-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“
ЕООД за 2021 г.

630-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад

за дейността на „Диагностично – консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, за 2020 г.
630-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност доц. д-р Галинка Иванова Павлова – управител на
„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
630-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД за 2021 г.

631-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Диагностично – консултативен център „Чайка” ЕООД,
ЕИК 103514755, за 2020 г.
631-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Румен Илиев Димов - управител на „Диагностично –
консултативен център „Чайка” ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г.
631-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център
„Чайка” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, за периода от 01.01.2020
г. до 31.12.2020 г.
631-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център „Чайка”
ЕООД за 2021 г.

632-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД,
ЕИК 000090154, за 2020 г.
632-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
632-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Радева – регистриран
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана
болница за активно лечение на онкологични заболявания д–р Марко
Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2021 г.

633-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Специализирана болница по акушерство и гинекология
за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, ЕИК
000090065, за 2020 г.
633-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – управител на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
633-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и

гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна”
ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров, д.м.н. за периода от 01.01.2020
г. до 31.12.2020 г.
633-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна дава съгласие с
неразпределената печалба от минали години в размер на 626 422,72 лева и
реализираната печалба за 2020 година в размер на 48 264,03 лева да бъдат
покрити загуби от минали години.
633-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2021 г.

634-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2020 г.
634-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински център
за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за периода от
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
634-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 2021
г.

635-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 000090186, за
2020 г.

635-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален
център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
635-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Дентален център І Варна” ЕООД – Николай
Иванов Петков за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
635-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев,
управител на „Приморска одиторска компания“ ООД, за извършване на
одиторски контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2021 г.

636-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Специализирана болница за активно лечение по
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, за
2020 г.
Общински съвет – Варна гласува следния
П Р О Е К Т З А Р Е Ш Е Н И Е:

636-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2020 г.
до 31.12.2020 г.
Решението не се приема.

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

636-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2021 г.

637-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за
2020 г.
637-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав:
Минко Нейков Христов и Силвия Георгиева Иванова от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г. и Генадий Христов Атанасов за периода от 01.01.2020 г. до
30.04.2020 г.
637-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Одиторско дружество „Актив” ООД,
за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и спорта”
ЕАД за 2021 г.
Общински съвет – Варна гласува следните
П Р О Е К Т И З А Р Е Ш Е Н И Я:

638-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за

дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за
2020 г.
Решението не се приема.

638-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав:
Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка
Георгиева Богданова за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Решението не се приема.

638-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева –
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо
и столово хранене” ЕАД за 2021 г.
Решението не се приема.

639-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад
за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2020 г.
Решението не се приема.

639-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, за
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Решението не се приема.

639-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди”
ЕООД за 2021 г.
Решението не се приема.

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

640-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2020 г.
640-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров
Димитров, Недко Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
640-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД
за 2021 г.
Общински съвет – Варна гласува следните
П Р О Е К Т И З А Р Е Ш Е Н И Я:

641-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2020 г.
Решението не се приема.

641-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Решението не се приема.

641-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Велин Светлозаров Попов –
управител на „ФИНАНС ОДИТИНГ” ЕООД, за извършване на одиторски
контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2021 г.
Решението не се приема.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

642-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, за 2020 г.
642-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Стадион Спартак” ЕАД в състав: Венцислав
Недялков Младенов, Иван Стойчев Буроджиев и Иван Стефанов Иванов за
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
642-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Стадион
Спартак ” ЕАД за 2021 г.
Общински съвет – Варна гласува следните
П Р О Е К Т И З А Р Е Ш Е Н И Я:

643-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация чл. 270, ал. 2 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Жилфонд“
ЕООД, ЕИК 813109281 за 2020 г.
Решението не се приема.

643-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен Станчев Везиров
за периода от 01.01.2020 г. до 02.11.2020 г.
Решението не се приема.

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

644-4. 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 Минко Христов –
изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. №
ОС21000309ВН/28.06.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания
от дружеството застраховател - Застрахователно акционерно дружество
„Алианц България“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка
на сградата и имуществото на дружеството.

645-4. 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 Емил Ковачев –
управител на Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. №
РД21013256ВН/29.06.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания
от дружеството застраховател - „ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, и
дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и
имуществото на дружеството.

646-4. 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 проф. д-р Георги
Кабаков - управител на „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“
ЕООД с рег. № ОС21000392ВН/04.08.2021 г., Общински съвет – Варна
одобрява избрания от дружеството застраховател - Застрахователна

компания „Армеец“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка
на сградата и имуществото на дружеството.

647-4. 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 Пейчо
Пейчев – зам. кмет на Община Варна с рег. № ОС20000738ВН005ВН/09.06.2021 г., Общински съвет – Варна допълва точка 2 от Раздел II
на свое Решение № 351-2 (9)/28.06.2016 г., като същата придобива следния
вид:
„2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с
ликвидатор – адв. Цветелина Ангелова Левашка, който следва да извърши
ликвидация на дружеството при спазване разпоредбите на чл. 266 и
следващите от Глава XVII на Търговския закон“.

648-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско
имущество,
уведомително
писмо
с
рег.
№
ЗК21000013ВН/06.01.2021 г. и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД21014972ВН/20.07.2021 г., Общински съвет - Варна,
дава съгласие за подписване на анекс към договор с рег. №
Д17001048ВН/10.07.2017 г., сключен между община Варна и Сдружение
„Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие",
БУЛСТАТ 176444749, за възмездно ползване на имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А,
представляващ сграда с идентификатор 10135.2558.87.3 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и
осем.осемдесет и седем.три), със застроена площ от 69 (шестдесет и
девет) кв.м, етажност: 2 (два) етажа, предназначение: Заведение за
социални грижи, предмет на Акт за общинска собственост № 1959/
18.12.2000 г. за срок до 31.12.2021 г.
Всички
останали
клаузи
по
договор
с
peг.
№
Д17001048ВН/10.07.2017 г. остават в сила.
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на община Варна изготвяне
на Анекс към договора, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

649-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 7 от
Търговския закон, 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 Емил Борисов Димитров Ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. № ОС21000280ВН/09.06.2021 г.,
Общински съвет - Варна в качеството си на упражняващ правата на
едноличен собственик на капитала на „Жилфонд" ЕООД, дава съгласие за
продажба чрез търг с явно наддаване на следните движими вещи и моторни
превозни средства, собственост на „Жилфонд“ ЕООД, гр. Варна, а именно:
Пози
-ция
№

Инв.
№

1.

12

2.
3.
4.
5.

52
301
236
IIа/3

6.

189
IIа/1
0
30
17

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

209
237
302
45
143
181а
262
303
39
41
40

16.
17.
18.
19.
20.

IIa/9
и/2
15
294
306

21.

307

22.
23.
24.

26
305
304
308

ДМА

Шрайхмус ШЧ 630
Електронен скенер
Елгенератор
Абкант малък
Абрихт голям с
борапарат
Абрихт комбиниран
Банцинг
Ролетка 30 м
Ролетка с магнитен
накрайник
Бормашина
Вал железарски Рунд
Винтоверт
Електрожен монофазен
Електрожен трифазен
ЗИК машина
Крик крокодил
Перфоратор Спарки
Свредло

Свредло SDS 22/450 мм

Свредло за бетон
Фреза

Шмиргел стационарен
Шмиргел стационарен
Ъглошлайф
Машина за теракот
Super remo
Ъглошлайф Rider 125
mmq 950w
Комплект Боркорона
Циркуляр ръчен
Ел. резачка
Косачка моторна

Год. на
закупуване
1993
2010
2007
1980
1993

Мярка

К-во

Отчетна
стойност

Балансова
стойност
към

31.08.2020г.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

Начална
тръжна
Цена

1

1235,88

0,00

360 лв.

1
1
1
1

110,00
1779,14
62,60

0,00
0,00
0,00

20 лв.
380 лв.
10 лв.

41,73

0,00

380 лв.

1
1
1
2

40,13
15,41
49,99
8,76

0,00
0,00
0,00
0,00

320 лв.
220 лв.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

290 лв.

1984
1972
2007
2008

бр.
бр.

1983

1

80,25

1993
1993
2007
2009
2009
2009

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1993
1993
1993
1993
2007

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
1
1

94,70
176,84
6,74
36,92
210,25
36,60
175,25
23,74
14,12
24,99
26,96

2007

бр.

1

37,50

0,00

2007
2007

бр.
бр.
бр.
бр.

1
1

58,31
425,83
149,99

0,00
0,00
0,00

70 лв.
90 лв.

219,00

0,00

50 лв.

1993
2007
1993
1993

2007
2011

бр.
бр.

1
1

26,00
15,41
179,57
112,50

0,00
0,00
0,00

0,00 лв.
20 лв.
30лв.
40 лв.
40лв.
10 лв.
50 лв.
260 лв.
60 лв.
60 лв.
30 лв.
50 лв.
50 лв.

26.

50
21
48
22
56

27.
28.

35

29.

29

30.

46
33
55
43
121

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

31
9
58
С1
18

Зарядно устройство за
автомобили с 2 бр. кабели

Ключове
звездогаечни
Комплект ключове
звездогаечни
Гидория (комплект)
Къртач Bavaria

Машина за лепене PVC
тръби
Мултитестер (уред за
измерв.ел.ен.)
Оберфреза
Фреза за гипсокартон
Телфер ел. Einhell
Трион моторен
Водна помпа
Лада В 50-27 КН
Лада В 05-78 НА
Машинка за
рязане на теракот
Нивел алуминиев
Нивелир малък
Стълби дървени
Количка строителна

2010

бр.

1

41,66

0,00

2007

бр.

1

37,50

0,00

2009
2007

бр.
бр.

1
1

77,01
45,19

0,00
0,00

2010
2007

бр.
бр.

1
1

116,66
306,60

0,00
0,00

40 лв.
20 лв.

2008

бр.

1

11,29

0,00

0,00 лв.

2009
2007
2010
2009
2007
1989
2005
2007

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
1
1
1
1
1

66,66
8,96
307,50
37,49
358,33
4333,34
12789,17
31,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50 лв.
10 лв.
100 лв.
100 лв.
70 лв.
540 лв.
960 лв.

2007
2008
2010

бр.
бр.
бр.

2
1
2

0,00
0,00

10 лв.

2010

бр.

1

86,24
2,92
116,00
47,08

0,00
0,00

0,00 лв.

0,00 лв.
20 лв.

Продажбата да се извърши чрез провеждането на търг с явно наддаване
при начална цена за всяка вещ, съгласно посочената в таблицата.
Началната тръжна цена е определена съгласно извършената оценка от
вещо лице Нелияна Иванова, притежаваща Сертификат за оценителска
правоспособност с рег. № 300100034 от 14.12.2009 г. от Камарата на
независимите оценители в България.
Размера на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална
тръжна цена за всяка конкретна позиция поотделно и се внася в брой в
касата на дружеството, за което се издава съответния счетоводен документ.
Стъпка за наддаване - 10% от обявената начална тръжна цена за всяка
конкретна позиция поотделно.
В хода на търга може да се наддава с не повече от една стъпка на кръг.
Начин на плащане на постигнатата тръжна цена Предметите се предават на купувача след плащане на цената в брой в
счетоводството на дружеството и подписване на предавателно-приемателен
протокол. Заплащането на цената е заедно с ДДС.
Собствеността върху леките автомобили се прехвърля с подписването
на договор с нотариална заверка на подписите.
Собствеността върху останалите вещи се прехвърля с издадената от
продавача счетоводна фактура и касов бон за внесената в дружеството сума,
равна на предложената от купувача цена, плюс ДДС.

Закупената вещ следва да се вдигне до седем дни от подписване на
предавателно-приемателен протокол. След този срок купувачът дължи
магазинаж в размер на 0,5 % върху продажната цена на ден за срок от един
месец. В случай, че и след този срок закупената вещ не се вдигне от
купувача, „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, в ликвидация, има
право да развали едностранно договора с купувача, да задържи внесения
депозит и да обяви нов търг за същата.
Публичният търг да се проведе в срок от един месец от датата на
решението на Общински съвет - Варна от 10:00 часа в административната
сграда на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, бул. „Съборни“ №
19А, ет. 2.
Общински съвет - Варна утвърждава следните

Т р ъ ж н и у с л о в и я:
1. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които:
1.1. Нямат задължения по данъчно-осигурителна сметка в НАП;
1.2. Нямат задължения към Община Варна.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни
документи;
2.2. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на едноличните търговци и юридическите лица
/оригинал/, или заверено от участника - физическо лице, копие от личната
карта;
2.3. Съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство по обявяване на несъстоятелност, или се намира в ликвидация
- за ЕТ и юридическите лица, /оригинал/;
2.4. Удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при РС – Варна
за липсата на образуване изпълнителни дела срещу участника, оригинал;
2.5. Свидетелство за съдимост за физическите лица и за лицата,
управляващи или представляващи ЕТ и ЮЛ, оригинал;
2.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната
сметка от съответното подразделение на НАП, оригинал;
2.7. Удостоверение за липса на задължения към публични вземания към
Община Варна от дирекция „Местни данъци“ - оригинал;
2.8. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община
Варна, оригинал;
2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенцията по вписванията оригинал;
2.10. Декларация за липса на просрочени парични задължения към

работниците и служителите, на които кандидата е работодател - за ЕТ и ЮЛ;
2.11. Декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за
получаване и запознаване с тръжните условия;
2.12. Декларация за извършен оглед на вещите;
2.13. Декларация за не разгласяване на информация, получена във връзка
с участието в търга;
2.14. Платежен документ за внесен депозит;
3. Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
4. Огледа на избраната вещ може да се извършва всеки работен ден от
10:00 – 12:00 и 13:00 – 15:00 часа през работни дни за времето до последния
работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително, в
присъствието на представител на дружество „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК
813109281, гр. Варна, в ликвидация, на следния адрес: гр. Варна, р-н
„Владислав Варненчик“, Промишлена зона „Север“, ул. ,,Перперикон“ № 11,
Складова база на Община Варна.
5. Провеждането на огледа се извършва след заявка на място в офиса на
дружеството или на телефон 052/620-815, г-жа Мария Илиева, за уточняване
на датата и часът на огледа.
6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен
плик, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на участника и
цялостното наименование на търга.
7. При липса на кандидати за дадена вещ, ще се проведе нов търг с
намалена стартова цена.
8. Депозитът на спечелилия търга за съответната позиция се задържа до
плащане на продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил
съответната вещ, да плати посочената от него цена, депозитът му се задържа
и се предлага на класирания на второ място да закупи вещта по
предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от
първоначалната посочена в тръжната документация.
9. Връщането на депозитите на неспечелилите търга участници се
извършва в тридневен срок след подписване на тръжния протокол за всяка
позиция поотделно в счетоводството на дружеството.
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 ликвидатора на „Жилфонд“
ЕООД, гр. Варна да назначи комисия за провеждане на търга, както и да
одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия
участник.

650-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 от Закона за
публичните предприятия и чл. 69, ал. 2 от Правилника за приложение на
Закона за публичните предприятия и по предложение на Тодор Балабанов Председател
на
Общински
съвет
–
Варна
с
рег.
№
ОС21000250ВН/13.05.2021 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за
условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите
на управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна,
съгласно приложение № 1 към настоящото решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Правилника за
приложение на Закона за публичните предприятия и по предложение на
Тодор Балабанов - Председател на Общински съвет – Варна с рег. №
ОС21000250ВН/13.05.2021 г., Общински съвет – Варна приема Политика за
участието на Община Варна в публичните предприятия, съгласно
приложение № 2 към настоящото решение.

651-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
Кмета на Община Варна с рег. № РД21018652ВН/10.09.2021 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие да се предостави за
стопанисване,
поддържане
и
техническа
експлоатация
на
„Водоснабдяване
и
канализация-Варна“
ООД
новоизграден
инфраструктурен обект – публична общинска собственост на основание
чл. 19, ал. 1, т. 4 „б“ от Закона за водите, представляващ строеж:
„Частично
изграждане,
реконструкция/рехабилитация
на
канализационната мрежа в СО „Ален Мак“, гр. Варна. Етап I – Главни
колектори 1 и 2, Етап II – Главни колектори 3 и 4“.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на община Варна за 2020 г.
(2) – утвърждаване на Програма на Община Варна за повишаване на
информираността на жителите на общината за имунизацията срещу Ковид19 и убеждаване в полза на масовата ваксинация.
(3) – вземане на решение за започване на процедура по реда на чл. 25,
ал.2 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци за освобождаване на натрупаните в РИОСВ - Варна
средства от отчисления, за заплащане на услугите по предварителното
третиране и оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на
територията на община Варна.
(4) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение „Европейско сътрудничество“, по програма „Творческа
Европа 2021-2027“.
(5) – даване на съгласие за закупуването на актив „RFID система за
сигурност, контрол и проследяване на книги, използваща високочестотни
UHF етикети“.
(6) – определяне на основни месечни заплати на кметове на кметства.
(7) – изменение на Наредба за условията и за реда за финансово
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени
организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна.
(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
нуждите на търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД.
(9) – изменение и допълнение на решение № 434-2(10)/16.12.2020 г. на
Общински съвет – Варна.
(10) – одобряване на промени в общата численост на структурата на
ОП „Комплекс за детско хранене“.

(11) – даване на съгласие за извършване на ремонт на ефектно
осветление на фасада на катедрален храм „Св. Успение Богородично“, гр.
Варна.
(12) – даване на съгласие за отпускане на целева субсидия на църковно
настоятелство на храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“.
(13) – одобряване на проект на споразумение между Община Варна и
Агенция „Пътна инфраструктура“, във връзка с промяна на Списъка на
републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната
инфраструктура – винетна такса.
Докл.: Бранимир Балачев – Председател на ПК „Финанси
и бюджет“
Общински съвет – Варна гласува следния
П Р О Е К Т З А Р Е Ш Е Н И Е:

652-5. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл.140 от Закона за
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет - Варна приема уточнен
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на община
Варна към 31.12.2020 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:
Уточнен план
31.12.2020 г.
I.

1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО /Пр. № 1/, в т.ч.:

Приходи за Делегирани държавни дейности:
Неданъчни приходи, в т.ч.:
- Приходи и доходи от собственост
- Глоби, санкции и наказателни лихви
- Други приходи
- Внесен ДДС /-/
- Помощи и дарения от страната

389 161 079

Отчет
31.12.2020 г.
/в лв./
343 573
733

196 896 307

180 152 298

1 109 568
233 630
237
784 573
-9 040
100 168

1 109 568
233 630
237
784 573
-9 040
100 168

Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:

180 888 756

180 888 756

171 269 155
78 896
9 669 030
/-128 325/

171 269 155
78 896
9 669 030
/-128 325/

5 810 455

5 810 455

Трансфери от и за бюджети и сметки за
средствата от ЕС
Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.:

9 087 528

/-7 656
481/

- остатък в лв. по сметки от предходния период (+)
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)

9 087 528
0

9 087 528
/-16 744 009/

192 264 772

163 421 435

-

2.

обща субсидия (по §31-11)
получени целеви трансфери (по §31-18)
целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §3128)
възстановени трансфери (субсидии) (по §3120)

Приходи за Местни дейности:

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.:
-

Имуществени и други данъци
Неданъчни приходи, в т.ч.:
Постъпления от продажба на нефинансови
активи по §40
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:
-

обща изравнителна субсидия за местни дейности от
Централния бюджет за общини (по §31-12)

- целева субсидия от Централния бюджет за
капиталови разходи (по §31-13)
- получени целеви трансфери (по §31-18)
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата
от ЕС, в т.ч.:
-

Трансфери м/у бюджети (нето)

- Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от
ЕС (нето)
- Трансфери от/за държ. предприятия /ПУДООС/
Временни безлихвени заеми, в т.ч.:

146 060 209

146 060 209

86 191 255
59 868 954
1 676 053

86 191 255
59 868 954
1 676 053

11 978 100

11 978 100

232 400

232 400

2 658 700

2 658 700

9 087 000

9 087 000

/- 17 635 326/

/-17 635 326/

/ -3 720 368/

/ -3 720 368/

/-13 924 747/

/-13 924 747/

9 789

9 789

4 246 633

4 246 633

-

Предоставени заеми (-)

/-3 723 798/

/-3 723 798/

-

Възстановени заеми (+)

7 970 431

7 970 431

Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:

47 615 156

18 771 819

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

-1 461 502

-1 461 502

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

-6 405 559

-6 405 559

Възстановени суми по възмездна финансова помощ

6 405 559

6 405 559

-804 615

-804 615

Заеми от банки и други лица в страната (нето)

30 460 722

30 460 722

Погашения на държавни/общински/ценни книжа(-)

-5 081 943

-5 081 943

508 733

508 733

0

0

Друго финансиране - нето (+/-)
Депозити и средства по сметки нето (+/-), в т.ч.:

25 117
23 968 644

25 117
-4 874 693

- остатък в лв. по сметки от предходен период(+)

23 349 883

23 349 883

594 888

594 888

24 140

24 140

- наличност в лева по сметки в края на периода (-)

0

-27 842 680

- наличност в левова равностойност по валутни сметки в
края на периода (-)
- наличност в касата в лева в края на периода (-)

0

-952 876

0

-47 781

-267

-267

Заеми от чужбина (нето)

Събрани средства и извършени плащания за сметка на
други бюджети, сметки и фондове нето (+/-):
Приватизация на дялове, акции и участия (+)

- остатък в левова равностойност по валутни сметки от
предходен период (+)
- остатък в касата в лв. от предходния период (+)

- преоценка на валутни наличности(нереализирани
курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)

Уточнен план
31.12.2020 г.
I.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО /Пр.2, Пр.3/, в т.ч. по
функции:

Отчет
31.12.2020 г.

389 161 079

/в лв./
343 573 733

22 911 620

22 037 111

3 332 899

2 119 629

157 111 776

147 273 626

Здравеопазване

23 783 890

20 291 130

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

27 445 926

25 483 223

Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

94 312 633

71 173 608

Почивно дело, култура и религиозни дейности

23 958 969

22 695 238

Икономически дейности и услуги

34 364 266

30 561 068

1 939 100

1 939 100

389 161 079

343 573 733

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование

Разходи некласифицирани в други функции
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2020 г.:

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите

три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет - Варна приема
уточнен годишен план и отчет на разходите по Разчета за
финансиране на капиталови разходи по функции и източници на
финансиране на община Варна към 31.12.2020 г.: уточнен годишен
план – 56 777 613 лв., отчет – 36 611 304 лв. (Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4,
№ 4а, № 4б, Пр.№ 5, Пр. № 6, Пр. № 6а, Пр.№ 12, Пр.№ 12а, Пр. № 12б,
Пр. № 12в, Пр. № 12г, Пр.№ 12д) и уточнен годишен план и отчет на
Разчетите за капиталовите разходи за съфинансиране на
оперативни програми и проекти: (Пр. № 4, Пр. № 12, Пр. № 12г, Пр.
№ 17).
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет - Варна приема
преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 45 587 346 лв., в т.ч. от
държавни дейности – 16 744 009 лв., от дофинансиране на държавни
дейности – 425 421 лв. и от местни дейности – 28 417 916 лв. /Пр. №11/.
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет – Варна приема
уточнен годишен план и отчет към 31.12.2020 г. за следните целеви
разходи, както следва:
4.1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по §4214 „Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ по
съответните функции за:
4.1.1. функция Здравеопазване:
Общо за лечение на граждани и инвитро процедури - по бюджета
на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” /Пр. № 2/:
уточнен годишен план – 436 201 лв., отчет – 347 000 лв. и преходен
остатък в размер на 89 201 лв., в т.ч. както следва:
4.1.1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 147 850

лв., отчет – 144 950 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 2 900
лв.
4.1.1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 288 351
лв., отчет – 202 050 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 86 301
лв.
4.1.2. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:
Общо за комунално битови разходи на социално слаби граждани
и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна
дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен
годишен план – 134 550 лв. и отчет – 130 750 лв. и преходен остатък в
размер на 3 800 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална програма на община
Варна за 2020 г.“/, в т.ч. както следва:
4.1.2.1. Комунално битови разходи на социално слаби граждани по бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното
осигуряване”: уточнен годишен план – 126 250 лв. и отчет – 122 450 лв.
и преходен остатък в размер на 3 800 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална
програма на община Варна за 2020 г.“/
4.1.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета
на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”:
уточнен годишен план – 8 300 лв. и отчет – 8 300 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8
„Социална програма на община Варна за 2020 г.“/
дело:

4.1.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно

4.1.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета
на местна дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план
– 8 550 лв. и отчет – 8 550 лв. /Пр. № 2/.
4.1.4. функция Икономически дейности и услуги:
4.1.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета
на местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”:
уточнен годишен план – 7 945 793 лв., отчет - 7 575 793 лв. и преходен
остатък в размер на 370 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/.
4.2. Отчет на разходите по план сметка „Чистота” за 2020 г.:
уточнен годишен план към 31.12.2020 г. – 38 122 849 лв., отчет – 28 854
526 лв. и преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 9 268 323 лв.
/Пр. № 7/.
4.3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от
приходи по §40 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи“ /Пр. № 10/.

4.4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни
плащания и наеми на морски плажове за 2020 г. - уточнен годишен
план на приходите за 2020 г. в размер на 1 940 225 лв., отчет на
приходите за 2020 г. – 1 940 225 лв. Уточнен годишен план на разходите
за 2020 г. в размер на 1 940 225 лв., отчет на разходите за 2020 г. –
1 914 677 лв. и преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 25 548
лв. /Пр. № 16/.
4.5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.:
уточнен годишен план в размер на 2 658 700 лв., отчет – 934 327 лв. и
преходен остатък в размер на 1 724 373 лв. /Пр. № 4 “Уточнен план и
отчет към 31.12.2020 г. на капиталови разходи, финансирани от целева
капиталова субсидия“/
4.6. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с
приходи от приватизационни сделки за 2020 г.: уточнен годишен план
на приходите – 703 549 лв. и отчет на приходите – 703 549 лв.; уточнен
годишен план на разходите – 703 549 лв., отчет на разходите – 478 270
лв.; преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 225 279 лв. /Пр. №
13/.
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет - Варна приема
уточнен годишен план и отчет на разходи за 2020 г. по определени
дейности и приложения по бюджета на община Варна:
- разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ - уточнен
годишен план – 21 942 894 лв. и отчет – 21 129 024 лв. /Пр. № 5/;
- разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната
сигурност“ - уточнен годишен план – 1 664 776 лв. и отчет – 1 029 212
лв. /Пр. № 5а/;
- разходи за дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ - уточнен
годишен план – 6 340 010 лв. и отчет – 5 715 300 лв./Пр. №5б/;
- разходи за дейност 622 "Озеленяване" без разходите на ОП
„УПО“ - уточнен годишен план – 3 507 182 лв. и отчет – 3 492 684
лв./Пр. № 5в/;
- разходи за дейност 623 „Чистота“ без разходите на ОП „УПО“ уточнен годишен план 28 546 647 лв. и отчет – 23 572 489 лв./Пр. № 5в/;
- разходи за дейност 619 „Други дейности дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

без разходите на ОП „УПО“ и ОП „ИП“ - уточнен годишен план 18 890
944 лв. и отчет – 10 406 495 лв./Пр. № 5в/;
- разходи за дейност 759 "Други дейности по културата" - уточнен
годишен план 16 266 лв. и отчет – 16 266 лв./Пр. № 5в/;
- разходи за дейност 898 „Други дейности по икономика“ уточнен годишен план – 6 264 592 лв. и отчет – 6 236 892 лв./ Пр. № 6/;
- разходи за общинските предприятия /Пр. № 6а/
- разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр.№ 18/
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Варна и по Общински съвет – Варна приема
уточнен годишен план и отчет към 31.12.2020 г. на общинските
програми и целеви субсидии и трансфери по програмите /Пр. № 8/,
както следва:
6.1. функция Общи държавни служби:
Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия
към Общински съвет – Варна: уточнен годишен план – 20 230 лв. и
отчет – 20 230 лв. по бюджета на местна дейност 123 „Общински
съвети“.
6.2. функция Отбрана и сигурност:
Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора 2020 г.“: уточнен годишен план – 114 820 лв. и отчет
– 114 820 лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по
вътрешната сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен
план – 98 272 лв. и отчет – 98 272 лв.
6.3. функция Образование:
6.3.1. Общинска програма „Младежки дейности 2020 г.”:
уточнен годишен план – 434 340 лв. и отчет – 434 340 лв. по бюджета
на местна дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 19 399 лв. и отчет – 19 399 лв.; по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 274 192 лв. и отчет –274 192
лв.; по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинства“: уточнен годишен план – 798 лв. и отчет – 798 лв.
6.3.2. Общинска „Програма на община Варна за квалификация
и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през

2020 г.“: уточнен годишен план – 93 865 лв. и отчет – 93 865 лв. по
бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в
т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 5 000 лв. и отчет – 5 000 лв.
6.3.3. Общинска програма „Програма на община Варна за
приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни
етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020 г.“:
уточнен годишен план – 50 075 лв. и отчет – 50 075 лв. - по бюджета на
местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000
лв.
6.3.4. „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на
творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2020
г. в община Варна“: уточнен годишен план – 103 113 лв. и отчет – 103
113 лв. - по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по
образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 63 000
лв. и отчет – 63 000 лв. и по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 2 000 лв. и отчет – 2
000 лв.
6.4. функция Здравеопазване:
6.4.1. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и
рехабилитация на детско- юношеското наднормено тегло: уточнен
годишен план – 19 936 лв. и отчет – 19 936 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“
6.4.2. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен
годишен план – 19 943 лв. и отчет – 19 943 лв. по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“
6.4.3. Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на
деца с увреждания и проблеми в развитието“: уточнен годишен план –
25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“.
6.4.4.Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки
заболявания“: уточнен годишен план – 14 900 лв. и отчет – 14 900 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“ по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“.

6.4.5. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“.
6.4.6. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица,
зависими от психоактивни вещества“: уточнен годишен план – 75 000
лв. и отчет – 75 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“.
6.4.7. Общинска програма „Профилактика на женското здраве“:
уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. - по бюджета на
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“.
6.4.8. Общинска програма „Скрининг на заболявания на
щитовидната жлеза“: уточнен годишен план – 30 960 лв. и отчет – 30
960 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“.
6.4.9. Общинска програма „Скрининг на преканцерози на
маточната шийка“: уточнен годишен план – 9 640 лв. и отчет – 9 640 лв.
- по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“.
6.4.10. Общинска програма „Скрининг на очни заболявания“:
уточнен годишен план – 29 998 лв. и отчет – 29 998 лв. - по бюджета на
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“.
6.4.11. Общинска програма „Зеленият двор на Варна 2020“:
уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. по бюджета на
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §61-02
„Предоставени трансфери“ (-)
6.4.12. Общинска програма „Профилактика за рака на
гърдата“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. - по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“.
6.4.13. Общинска програма „Ранно откриване, превенция и
профилактика на усложненията от диабета – диабетно стъпало“:
уточнен годишен план – 6 291 лв. и отчет – 6 291 лв. - по бюджета на
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“
6.4.14. Общинска програма „Профилактика на онкологичните
заболявания“: уточнен годишен план – 12 015 лв. и отчет – 12 015 лв. -

по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“
6.5. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:
6.5.1. Общинска програмa „Социална програма на община Варна
2020“ за местни дейности: уточнен годишен план – 3 743 607 лв. и отчет
– 3 739 807 лв. и преходен остатък - 3 800 лв., в т.ч.:
- за местната дейност 589 „Други служби и дейности по
социалното осигуряване” - уточнен годишен план – 2 687 607 лв., отчет
2 683 807 лв. и преходен остатък - 3 800 лв., в т.ч. по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“:
уточнен план – 56 783 лв. и отчет – 56 783 лв. и по §42 „Текущи
трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен
план – 134 550 лв. и отчет – 130 750 лв. и преходен остатък - 3 800 лв.
- за местна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ –
уточнен годишен план – 1 056 000 лв. и отчет – 1 056 000 лв.
6.6. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда:
6.6.1. Общинска програмa "Проекти за озеленяване и
благоустрояване", съгласно Наредба на Общински съвет - Варна за
финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване,
свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на
Община Варна по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Озеленяване“ - уточнен
годишен план – 54 607 лв. и отчет – 54 607 лв. /Пр. № 2, Пр. № 5в/.
дело:

6.7. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно

6.7.1. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 204
927 лв. и отчет – 1 204 927 лв. - по бюджета на местна дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен
годишен план – 1 035 024 лв. и отчет – 1 035 024 лв.
6.7.2. Общинска програма за „Международни и местни културни
прояви за 2020 г.“: уточнен годишен план – 2 532 900 лв. и отчет – 2 532
900 лв. - по бюджета на: местна дейност - 759 „Други дейности по
културата“, местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности
по религиозното дело“ и дофинансиране на държавна дейност 738
„Читалища“, както следва:

- по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинства“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по
културата“: уточнен годишен план – 16 605 лв. и отчет – 16 605 лв.
- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по
културата“: уточнен годишен план – 387 159 лв. и отчет 387 159 лв.;
- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“ по бюджета на:
- на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен
годишен план – 439 362 лв. и отчет – 439 362 лв.
- на местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности
по религиозното дело“: уточнен годишен план – 287 531 лв. и отчет –
287 531 лв.;
- на дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет – 75 000
лв. по общинска програма за устойчиво творческо развитие на
фолклорен ансамбъл „Варна- НЧ „Христо Ботев 1928““ за 2020 г.
6.8. функция Икономически дейности и услуги:
6.8.1. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен
план – 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по бюджета на местна дейност
862 „Туристически бази“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери
за нефинансови предприятия“.
6.8.2 Програма „Туризъм“ за разходи, финансирани с приходи от
туристическия данък за 2020 г.:
- уточнен годишен план на приходите – 1 543 875 лв., отчет на
приходите за 2020 г. – 1 543 875 лв.
- уточнен годишен план на разходите – 1 543 875 лв. и отчет на
разходите – 1 516 175 лв. по бюджета местна дейност „Други дейности
по икономиката, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 90 000
лв. и отчет – 90 000 лв.
7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по
предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет – Варна приема отчет за

състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от
Закона за общинския дълг към 31.12.2020 г. /Пр. №15/.
8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет – Варна приема
уточнен план и отчет за сметките за средства от Европейския съюз
към 31.12.2020 г. /Пр. № 12, Пр. № 17/.
9. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет – Варна приема
отчет за 2020 г. на предоставените трансфери от Централния бюджет
за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища по §31-12 „Обща изравнителна субсидия“,
съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2020 г. /Пр. № 19/.
10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет – Варна приема
отчета на приходите и разходите на местната комисия за жилищно–
спестовни влогове за 2020 г. /Пр. № 20/
11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на община Варна
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет – Варна приема

Одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов
отчет за 2020 г. на община Варна /Пр. № 21/.
Решението не се приема.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

653-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД21014087ВН-001ВН/27.07.2021 г., Общински
съвет – Варна утвърждава „Програма за повишаване информираността на
жителите на общината за имунизацията срещу Ковид-19 и убеждаване в
полза на масовата ваксинация“, съгласно приложение към настоящото
решение.
653-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за
лечебните заведения и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД21014087ВН-001ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет
хиляди лева) за 2021 г. на ДКЦ І „Св. Клементина“ ЕООД, ЕИК 000090026,
като целева субсидия за извършване на дейности по общинска програма
„Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.
2. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет
хиляди лева) за 2021 г. на ДКЦ ІІІ Варна ЕООД, ЕИК 813154554, като целева
субсидия за извършване на дейности по общинска програма
„Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.
3. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет
хиляди лева) за 2021 г. на ДКЦ ІV - Варна ЕООД, ЕИК 813116984, като
целева субсидия за извършване на дейности по общинска програма
„Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.
4. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет
хиляди лева) за 2021 г. на ДКЦ V „Св. Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934,
като целева субсидия за извършване на дейности по общинска програма
„Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.
Необходимите средства в размер до 20 000 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“.
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.

654-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците, решение № 3.1 от Протокол №38/15.06.2021 г.
на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците – Регион Варна и във връзка с това, че община Варна
самостоятелно третира отпадъците си в инсталацията за механичнобиологично третиране с. Езерово, стриктно спазвайки приоритетния ред
(йерархия) за управление на отпадъците съгласно чл.6, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците и по предложение от Кмета на община Варна с
рег. № Д21001067ВН-005ВН/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие Кмета на общината да започне процедура по реда на чл. 25, във
връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци пред РИОСВ – Варна, за
освобождаване на събраните средства в размер на 1 800 000 лв. (един
милион и осемстотин хиляди лв.) по реда на чл.20 от същата наредба, с цел
разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битовите
отпадъци, в т.ч. рециклиране, в инсталацията с механично – биологично
третиране с. Езерово, обезпечаващо функционирането на общинската
система за управление на отпадъците от територията на община Варна.
Настоящата промяна, да се отрази като компенсирана промяна по т. 3
от раздел I и съответно по т. 2.1 и т. 2.2 от раздел II, в Приложение 7 към
бюджета на община Варна за 2021г.
654-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците, и във връзка с това, че община Варна
самостоятелно третира отпадъците си в инсталацията за механичнобиологично третиране с. Езерово, стриктно спазвайки приоритетния ред
(йерархия) за управление на отпадъците съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците и по предложения от Кмета на община Варна с
рег. № Д21001067ВН-006ВН/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие Кмета на общината да започне процедура по реда на чл. 25, във
връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци пред РИОСВ – Варна, за
освобождаване на събраните средства в размер на 850 000 лв. (осемстотин
и петдесет хиляди лв.) по реда на чл. 20 от същата наредба, с цел
разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битовите
отпадъци, в т.ч. рециклиране, в инсталацията с механично – биологично

третиране с. Езерово, обезпечаващо функционирането на общинската
система за управление на отпадъците от територията на община Варна.
Настоящата промяна, да се отрази като компенсирана промяна по т. 3
от раздел I и съответно по т. 2.1 и т. 2.2 от раздел II, в Приложение 7 към
бюджета на община Варна за 2021 г.

655-5. 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
Кмета на община Варна с рег. № РД21011119ВН-001ВН/02.09.2021 г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение за финансиране по процедура за подбор на проектни
предложения „Европейско сътрудничество“, категория 2 „Средни проекти
за сътрудничество“, подпрограма „Култура“, по програма „Творческа
Европа 2021-2027“.
2. Дава съгласие след одобрение на проектното предложение по
категория 2 „Средни проекти за сътрудничество“ на Програма „Творческа
Европа 2021-2027“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова
помощ, да бъдат осигурени средства от бюджета на Община Варна за
мостово финансиране в размера на одобрения бюджет за Община Варна
като партньор, преди възстановяване на средствата от Програмата.
3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение по
категория 2 „Средни проекти за сътрудничество“ на Програма „Творческа
Европа 2021-2027“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова
помощ, Община Варна да осигури необходимите средства в бюджета на
дирекция „Култура и духовно развитие“ за съфинансиране на дейностите по
проекта в размер на 30% от одобрения бюджет за Община Варна като
партньор.
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.

656-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Радка
Калчева - директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” с рег. №
ОС21000432ВН/07.09.2021 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за
закупуването на дълготраен актив „RFID система за сигурност, контрол и
проследяване на книги, използваща високочестотни UHF етикети“ чрез
компенсирана промяна в рамките на първоначално приетия бюджет на

Община Варна за 2021 г., дейност 751 „Библиотеки с национален и
регионален характер“ - дофинансиране и промяна на Приложение 4 „Разчет
за финансиране на капиталови разходи по функции и източници на
финансиране“, като бъдат добавени следните обекти:
- „Входна врата с внедрена RFID система“ в размер на – 20 000 лв. §52 – 03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”;
- „Софтуер за интегриране на вратата с библиотечната
информационна система“ в размер на – 4 500 лв. - § 53-01 „Придобиване на
програмни продукти”.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2021
г., чрез компенсирана промяна за сметка на § 10 „Издръжка“ на дейност 751
„Библиотеки с национален и регионален характер“ - дофинансиране.

657-5. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 13 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Варна изменя Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на
младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по
програма „Младежки дейности” на Община Варна, както следва:
1.Текстът към чл.15, ал.2 добива следния вид:
Експертната комисия е в състав от 7 члена, 3 представители от
дирекция „Образование и младежки дейности“, председател (представител
на дирекция „Образование и младежки дейности”), 1 външен експерт, 1
общински съветник от ПК „Младежки дейности и спорт”, 1 общински
съветник от ПК „Наука и образование” и 1 общински съветник от ПК
„Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна.

658-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от
Венцислав Младенов – изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД
с рег. № ОС21000300ВН/22.06.2021 г., Общински съвет – Варна взема
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1 500 лв. на
търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660 за хонорар
за счетоводител за извършване на счетоводно приключване на отчетната
2020 г. и избран и утвърден от Общински съвет – Варна независим одитор
за заверка на Годишен финансов отчет за 2020 г.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2021 г.

659-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т.6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т.

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 52
от Закова за общинската собственост и докладна записка с изх. №
ОП21000262КДХ/01.02.2021 г. и по предложение от Кмета на община Варна
с рег. № РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., Общински съвет – Варна
одобрява промени в общата численост на структурата на Общинско
предприятие „Комплекс за детско хранене“, дейност 431 „Детски ясли,
детски кухни и яслени групи в детските градини“, дейност
„Дофинансиране“:
1.Трансформира длъжността на 1 щатна бройка „Шофьор на лек
автомобил“ в 1 щатна бройка „Шофьор на товарен автомобил“.
2.Увеличава числеността в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и
яслени групи в детските градини“, дейност „Дофинансиране“ с 2 (две)
щатни бройки, както следва:
- „Готвач“ - 1 щатна бройка
- „Кухненски работник“ - 1 щатна бройка
Общински съвет – Варна приема организационно-управленска
структура на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ при
Община Варна, като общата численост на заеманите длъжности е 114 щатни
бройки, съгласно приложение към настоящото решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и писмо от Кмета на община
Варна с рег. № РД21019427ВН/21.09.2021 г., Общински съвет – Варна
одобрява проект на споразумение между Община Варна и Агенция „Пътна
инфраструктура“, във връзка с промяна на Списъка на републиканските
пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура –
винетна такса, съгласно приложение към настоящото решение.
Възлага на Кмета на Община Варна да подпише споразумението,
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.

660-5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Младежки дейности и спорт“ относно:
(1) – приемане на „Статут за присъждане на награда „Юнакъ“ за
постижения в областта на спорта“.
Докл.: Генадий Атанасов – Председател на ПК „Младежки
дейности и спорт“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

661-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и във връзка с чл. 17, ал.

1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД21015263ВН/23.07.2021 г., Общински съвет - Варна приема „Статут за
присъждане на награда „Юнакъ“ за постижения в областта на спорта“,
съгласно приложение към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Култура и духовно развитие“ относно:
(1) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности за
2019 г. и разходваните средства за народните читалища, находящи се
територията на община Варна.
(2) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности за
2020 г. и разходваните средства за народните читалища, находящи се
територията на община Варна.
Докл.: Мария Тодорова - Председател на ПК “Култура и
духовно развитие“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

662-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и чл. 26а, ал. 5 от Закона за
народните читалища и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД21014966ВН/20.07.2021 г., Общински съвет – Варна приема докладите на
народните читалища на територията на община Варна по показатели за
дейност, предоставената субсидия от държавния и общинския бюджет за
2019 год., съгласно приложение към настоящото решение.

663-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и чл. 26а, ал. 5 от Закона за
народните читалища и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД21015261ВН/23.07.2021 г., Общински съвет – Варна приема докладите на
народните читалища на територията на община Варна по показатели за
дейност, предоставената субсидия от държавния бюджет за 2020 год.,
съгласно приложение към настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука
образование“ относно:
(1) – изменение на Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и
целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община
Варна.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Наука и
образование“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

664-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от групата
общински
съветници
на
ПП
„Възраждане“
с
рег.
№
РД21011926ВН/11.06.2021 г., Общински съвет – Варна изменя Наредбата за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински
детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към
училищата на територията на община Варна, като от чл.17, ал. 3, т. 1, чл. 32,
ал. 3, т. 1 и чл. 49, ал. 3, т. 1 да отпадне текстът „мокър печат“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20
от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение.
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания
по асистирана репродукция.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

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

665-9. 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. № ЗК21001367ВН/04.08.2021 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.

666-9. 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. № ЗК21001367ВН/04.08.2021 г., Общински съвет –
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в
приложение към настоящото решение.

667-9. 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. № ЗК21001368ВН/04.08.2021 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.

668-9. 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. № ЗК21001368ВН/04.08.2021 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
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и Програмата
за неговото изпълнение за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г..
(2) – допълване на Решение №424-2/10/16.12.2020 г. на Общински
съвет – Варна и одобряване текст на Споразумение за партньорство по
проектно предложение „Интегрирани мерки за социална интеграция и
подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“,
процедура BG05M9OP001-2.056 „Социална-икономическа интеграция на
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъп до образование“
– компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., с партньорите,
посочени в него.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Общински съвет – Варна гласува следния
П Р О Е К Т ЗА Р Е Ш Е Н И Е:

669-10. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (отм., ДВ бр.
70 от 7.08.2020 г.) във връзка с § 37 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие (ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21006192ВН002ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява Годишния доклад
за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г.
на Община Варна и Програмата за неговото изпълнение за периода
01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., съгласно приложение към настоящото решение.
Решението не се приема

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

670-10. На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 17, ал.1, т. 3 и т. 7, чл. 59 и

сл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21015247ВН/23.07.2021
г., Общински съвет - Варна допълва Решение №424-2/10/16.12.2020 г. на
Общински съвет – Варна и одобрява текст на Споразумение за
партньорство по проектно предложение „Интегрирани мерки за социална
интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от
община Варна“, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социална-икономическа
интеграция на уязвими групи, Интегрирани мерки за подобряване достъп до
образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., с партньорите,
посочени в него, съгласно приложение към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка единадесета 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.: Милена Димова – Председателстващ ПК „СДЖП“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

671-11. 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.
№ РД21018567ВН/09.09.2021 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.

672-11. 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.
№ РД21018567ВН/09.09.2021 г., Общински съвет – Варна не отпуска
еднократна финансова помощ за задоволяване жизнени и комунално-битови
потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за
периода от 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

673-12. 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 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г., съгласно
приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

674-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 2 от Устава на
Националното сдружение на общините в Република България, във връзка с
промяна в състава на Общински съвет – Варна след проведените
парламентарни избори на 11.07.2021 г., Общински съвет - Варна определя
за мандат 2019 – 2023 г. като делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България, представителя на Общински
съвет – Варна Антоанета Здравкова Цветкова.
Общински съвет – Варна гласува следния
П Р О Е К Т ЗА Р Е Ш Е Н И Е:

674-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 2 от Устава на
Националното сдружение на общините в Република България, във връзка с
промяна в състава на Общински съвет – Варна след проведените
парламентарни избори на 11.07.2021 г., Общински съвет - Варна определя
за мандат 2019 – 2023 г. като делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България, представителя на Общински
съвет – Варна Георги Иванов Георгиев.
Решението не се приема.

ГГ/ГГ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор на председатели на постоянни, временни и
специализирани комисии към Общински съвет – Варна и промени в
съставите им.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

675-14. 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 „Транспорт”, общинският съветник
Ахмед Сали Ахмед.
675-14-1. 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 Ахмед Сали Ахмед да бъде член на
ПК „Архитектура и градоустройство”.

676-14. 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 „Благоустройство и комунални
дейности”, общинският съветник Генадий Христов Атанасов.
676-14-1. 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 Генадий Христов Атанасов да бъде
член на ПК „Финанси и бюджет”.

677-14. 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 Стоянов Малев да бъде
член на ВрК „Структури и общинска администрация” и ВрК „Опазване и
възпроизводство на околната среда”.

678-14. 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 „Култура и духовно развитие”,
общинският съветник Милена Славова Димова.
678-14-1. 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 Милена Славова Димова да бъде
член на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”, ВрК
„Опазване и възпроизводство на околната среда“ и ВрК „Правна комисия“.

679-14. 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 „Обществен ред и сигурност”,
общинският съветник Стоян Мирков Попов.
679-14-1. 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 Стоян Мирков Попов да бъде член
на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”.

680-14. 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 ВрК „Опазване и възпроизводство на
околната среда“, общинският съветник Антоанета Здравкова Цветкова.

681-14. 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 Тодор Иванов Балабанов да бъде
член на ПК „Финанси и бюджет“, ПК „Собственост и стопанство” и ВрК
„Правна комисия”.

682-14. 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 Бранимир Николаев Балачев да бъде
член на ВрК „Правна комисия”.

683-14. 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 Юлияна Атанасова Боева да бъде
член на ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“ и ВрК
„Правна комисия”.

684-14. 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 ВрК „Правна комисия”.

685-14. 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 Рюян Невзатов Ризов да бъде член на
ВрК „Правна комисия”.

686-14. 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 Петко Кирилов Петков да бъде член
на ВрК „Правна комисия”.

687-14. 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 ВрК „Структури и общинска
администрация” и ВрК „Изработване на проект за Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Варна”, общинският
съветник Мария Тодорова Тодорова.

688-14. 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 Николай Кръстев Костадинов.
688-14-1. 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 Кръстев Костадинов да
бъде член на ПК „Финанси и бюджет“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 20

от заседание, проведено на 29,30.09.2021 г.
по точка петнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ГГ/ГГ

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

