ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Култура и духовно развитие” относно:
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на
Община Варна.
(2) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности и
разходваните средства за народните читалища и Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в Община Варна за 2022 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

996-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД22016585ВН/29.07.2022 г., Общински съвет – Варна удостоява със
званието „Почетен гражданин на Варна“ Михаил Николов Мутафов за
забележителния му принос към театралното дело във Варна.
Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I.
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“,
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“ от
бюджета на Община Варна за 2022 г.
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.

997-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложения
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД22016585ВН/29.07.2022 г. и № РД22016580ВН/29.07.2022 г., Общински
съвет – Варна удостоява Държавния куклен театър – Варна с почетения
знак „За заслуги към Варна“ – златен, във връзка със 70-годишнината от
създаването на театъра и за заслугите му в приобщаването на детската
публика към стойностното сценично изкуство и утвърждаването му като
културно средище в живота на жителите на морския град.
Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I.
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“,
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“
от бюджета на Община Варна за 2022 г.
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.

998-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложения
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД22016585ВН/29.07.2022 г. и № РД22016579ВН/29.07.2022 г., Общински
съвет – Варна удостоява Държавната опера – Варна с почетения знак „За
заслуги към Варна“ – златен, във връзка със 75-годишнината от
създаването ѝ, за приноса ѝ в развитието на оперното изкуство във Варна и
утвърждаването ѝ като един от водещите оперни театри в България.
Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I.
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“,
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“
от бюджета на Община Варна за 2022 г.
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.

999-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД22016585ВН/29.07.2022 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Марко Атанасов Добрев с Почетен знак „За заслуги към Варна“ –
златен за приноса му към варненската музикална култура от 70-те години
на миналия век до наши дни.
Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I.
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“,
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“
от бюджета на Община Варна за 2022 г.
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.

1000-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД22016585ВН/29.07.2022 г., Общински съвет – Варна удостоява господин
Иван Стефанов Иванов с почетения знак „За заслуги към Варна“ –
златен за приноса му към развитието и просперитета на варненския и на
националния ни спорт.
Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от
приложение № 25, т. 8 от програма „Спорт“ от бюджета на Община Варна
за 2022 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

1001-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД22016585ВН/29.07.2022 г., Общински съвет – Варна удостоява
Регионален телевизионен център - Варна с Почетен знак „За заслуги
към Варна“ – златен за приноса му в популяризирането и
документирането на обществено-политическия, спортния и културния
живот на Варна и във връзка с 50-годишния му юбилей.
Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I.
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“,
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“
от бюджета на Община Варна за 2022 г.
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.

1002-1. 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. №
РД22012761ВН/13.06.2022 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 2021 год., и Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Варна за 2022 г., съгласно приложение № 1
и № 2, към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство” относно:
(1) – утвърждаване на списък с имоти – частна общинска
собственост, подлежащи на задължително застраховане.
(2) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение
Север“ АД, за изграждане на нов трафопост, тип БКТП върху поземлен
имот с идентификатор 10135.4024.70, находящ се в гр. Варна, м. “Боклук
тарла“.
(3) – учредяване на право на строеж на „Диагностичноконсултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД върху поземлен
имот с идентификатор 10135.51.150, находящ се в гр. Варна, ул.“Сава“ №
2, за изграждане на асансьорна уредба.
(4) – даване на съгласие за отдаване под наем на помещения,
находящи се в „ДКЦ 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, в полза на
„Център за социална рехабилитация и интеграция“.
(5) – одобряване на типови договори за възлагане на управлението на
общинските търговски дружества.
Докл.: Юлияна Боева – Председател ПК „СС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1003-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от
Закона за общинската собственост и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев –
Заместник- кмет на Община Варна с рег. № ЗК22001416ВН/16.06.2022 г.,
Общински съвет – Варна утвърждава списък с имоти – частна общинска
собственост, които определя за задължително застраховане, съгласно
приложение към настоящото решение.

1004-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета
на Община Варна с рег. № РД22012768ВН/13.06.2022 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, с
които са определени следните пазарни стойности на вещни права върху
поземлен имот с идентификатор 10135.4024.70 (десет хиляди сто тридесет
и пет.четири хиляди двадесет и четири.седемдесет):
- правото на строеж за изграждане на трафопост тип БКТП, със
застроена площ 15,38 (петнадесет цяло тридесет и осем стотни) кв. м, в
размер на 760 (седемстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС;
- прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от
17,68 (седемнадесет цяло шестдесет и осем стотни) кв. м в размер на 1 432
(хиляда четиристотин тридесет и два) лева, без включен ДДС, като общата
пазарна оценка възлиза на 2 192 (две хиляди сто деветдесет и два) лева, без
включен ДДС.
1004-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 и чл. 64, ал. 8 от Закона
за енергетиката, чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2022 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.
№ РД22012768ВН/13.06.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение за
учредяване право на строеж на „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК
104518621, за изграждане на нов трафопост тип БКТП със застроена площ
15,38 (петнадесет цяло тридесет и осем стотни) кв. м и прилежащата
сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ 17,68 (седемнадесет цяло
шестдесет и осем стотни) кв. м върху поземлен имот с идентификатор
10135.4024.70 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и
четири.седемдесет), по кадастрална карта на гр. Варна, целият с площ 100
(сто) кв. м - частна общинска собственост, предмет на Акт за общинска
собственост № 10114/08.05.2019 г., при граници на имота: поземлени имоти
с идентификатори 10135.4024.71, 10135.4024.69, идентичен с УПИ IV - ,,за
ел. подстанция и трафопост“, обособен съгласно ПУП-ПРЗ на „Зона за
обществено обслужване“, район „Владислав Варненчик“, м. „Боклук
тарла“, гр. Варна, по одобрената по-горе пазарна цена.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
сключването на договор за учредяване на право на строеж върху
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

1005-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 38 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22011662ВН007ВН/29.07.2022 г. и по предложение на Юлияна Атанасова Боева –
председател на ПК „Собственост и стопанство“, Общински съвет – Варна
учредява на „Диагностичен-консултативен център V Варна Света
Екатерина“ ЕООД, безвъзмездно безсрочно право на строеж за
изграждане на пристройка-асансьор към основната сграда на лечебното
заведение, с РЗП 47,96 (четиридесет и седем цяло и деветдесет и шест
стотни) кв. м. върху поземлен имот с идентификатор 10135.51.150 (десет
хиляди сто тридесет и пет.петдесет и едно.сто и петдесет), с площ 4 366
(четири хиляди триста шестдесет и шест) кв. м, при граници на имота: ПИ
10135.51.508; ПИ 10135.51.514; ПИ 10135.51.149; ПИ 10135.51.509 и ПИ
10135.51.497, предмет на Акт за частна общинска собственост №
9311/29.11.2016 г., вписан по надлежния ред в Службата по вписвания, гр.
Варна.
Всички данъци и такси по сделката се дължат от суперфициара.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за правото на строеж
върху гореописания недвижим имот в полза на „Диагностиченконсултативен център V Варна Света Екатерина“ ЕООД.

1006-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от
Търговския закон, чл. 5, чл. 6, чл. 105, ал. 2 от Закона за лечебните
заведения и чл. 17а от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските
дружества и във връзка с предложение от д-р Иван Иванов - Управител на
„Диагностично-консултативен център І „Света Клементина“ – Варна“
ЕООД, ЕИК 000090026 с рег. № Д22000274ВН-002ВН/23.03.2022 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие на „Диагностично-консултативен
център І „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД да сключи договор за
наем със Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в
обществена полза „Живот без алкохол“, ЕИК 176063098, за целите на
разкрития „Център за рехабилитация и интеграция“, на следните
помещения, включени в капитала на търговското дружество, находящи се
в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 40, ІІ корпус, ІІ етаж, представляващи:
кабинет 1 /едно/, с площ от 30,74 /тридесет цяло и седемдесет и четири

стотни/ кв.м и помощни части 5,20 /пет цяло и двадесет стотни/ кв.м,
кабинет 2 /две/ с площ от 16,74 /шестнадесет цяло и седемдесет и четири
стотни/ кв.м. и помощни части 5,20 /пет цяло и двадесет стотни/ кв.м. и
лекарски кабинет 206 А, с площ 14,10 /четиринадесет цяло и десет стотни/
и кв.м, ведно със 7,33 /седем цяло и тридесет и три стотни/ кв.м идеални
части от общите части на сградата като: санитарен възел, чакалня и др.
Договорът да се сключи за срок от 3 /три/ години, при месечна наемна цена,
изчислена по реда на чл. 10 от Методика за определяне на стартови базисни
цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост,
като помещенията се ползват за здравни, образователни и социални
дейности от наемателя.
Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностичноконсултативен център І „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД сключването
на договор за наем, както и извършването на всички действия, необходими
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

1007-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 67 и чл. 70 от Правилника
за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 147, ал. 2 и чл. 219,
ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на
търговските дружества и по предложение на Тодор Балабанов –
Председател
на
Общински
съвет
–
Варна
с
рег.
№
ОС22000669ВН/05.08.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява образци
на договори за възлагане на управлението на едноличните търговски
дружества с общинско участие, както следва:
1. Договор за управление на ЕООД, съгласно приложение № 1;
2. Договор за управление на ЕАД за изпълнителен член на Съвета на
директорите, съгласно приложение № 2;
3. Договор за управление на ЕАД за член/независим член на Съвета
на директорите, съгласно приложение № 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет” относно:
(1) – даване на съгласие за допълнително финансиране за
извършване на укрепване на Хидротехническо съоръжение „Рибарско
пристанище – Варна“.
(2) – изменение на Наредбата на Общински съвет – Варна за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Варна.
(3) – изменение на приложение № 2 към Наредбата на Общински
съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Варна, в частта на раздел V
дирекция „Образование и младежки дейности“.
(4) – вземане на решение за създаване на работна група относно
дейността на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.
(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
нуждите на търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД.
(6) – вземане на решение за отпускане на средства на Медицински
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
(7) – допълнение към решение № 975-5(26)/17.05.2022 г. на
Общински съвет – Варна.
(8) – одобряване текста на договор за отпускане на финансови
средства на Спортно училище „Георги Бенковски“ за заплащане на наем
на зала по спортна гимнастика.
Докл.: Станислав Иванов – Председател ПК „ФБ“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1008-3. 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. № РД22016968ВН/04.08.2022 г., Общински съвет –
Варна реши:
1. Дава съгласие за допълнително финансиране от 139 240 лева за
извършване на укрепване на Хидротехническо съоръжение „Рибарско
пристанище – Варна“.
2. Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по
бюджета на Община Варна за 2022 г., както следва:
- Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна,
разпоредител с бюджет ОП „Общински паркинги и синя зона“ в местна
дейност 837 „Дейности по водния транспорт“ в размер на 139 240 лева по
§51“Основен ремонт“;
- Намаление на средствата по бюджета на Община Варна в местна
дейност – 898 „Други дейности по икономиката“ в размер на 91 280 лв. по
§ 10-20 „Разходи за външни услуги“;
- Намаление на средствата по бюджета в местна дейност – 837
„Дейности по водния транспорт“ на разпоредител с бюджет ОП
„Общински паркинги и синя зона“ в размер на 47 960 лв. по § 10-30
„Текущ ремонт“.

1009-3. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 7 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и §5, §6 и §7 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона
за корпоративното подоходно облагане (обнародван в Държавен вестник
бр.17/01.03.2022 г.) и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД22007713ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – Варна приема изменение
на Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Варна, както следва:
1. В Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 3 думите „детски ясли, детски градини“
се заличават.
2. В наименованието на Раздел III думите „детски ясли, детски
градини“ се заличават.
3. В Раздел III, чл. 34 ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 34а, чл. 35, чл. 36, чл. 37,
чл. 38, чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42 и чл. 43 се отменят.
4. В Раздел III, чл. 46, ал. 1 се изменя както следва:
„Чл.46 (1) Такса за ползване на общежитие не се заплаща за:
1. деца на неизвестни родители;
2. деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия,
деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
3. деца, на които поне един от родителите е с над 70% намалена
работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

4. деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение 5
към чл. 21, т. 7 от Наредба №19 за експертизата на инвалидността при
децата до 16 годишна възраст (обнародван в Държавен вестник брой
84/13.10.2000 г.)“.
5. В Раздел III, чл. 47 думите „за детски ясли, детски градини и“ и
думите „в съответните детски заведения и ясли“ се заличават.
6. В Приложение 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Варна в текста: „Такси за детски ясли, детски
градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални
услуги“ думите „детски ясли, детски градини,“ се заличават.
7. В Приложение 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Варна чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 34а се
отменят.
Изменението на Наредбата на Общински съвет – Варна за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Варна влиза в сила от 01.04.2022 г.

1010-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси и по предложение от Кмета на Община Варна с
рег. № ОС22000031ВН-001ВН/11.04.2022 г., докладни записки от
второстепенни разпоредители с бюджет от функция „Образование“ –
община Варна, Общински съвет – Варна изменя раздел V от Приложение
№ 2 към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Варна, както следва:
V. Дирекция „Образование и младежки дейности“
5.1. Цени за посещение в ЦПЛР НАОП „Николай Коперник“
- за деца от предучилищна възраст 2,00 лв.
- за ученици, студенти и пенсионери 3,00 лв.
- за възрастни
6,00 лв.
- за ръководители на групи
безплатно за един ръководител на
група от 20 души
*Забележка: Посещения на демонстрации в зала Планетариум в
ЦПЛР НАОП „Н. Коперник“ е безплатно за деца и ученици от училищата и
детските градини от Община Варна за часове по учебна програма през
учебната година и по предварително заявен график.

5.2. Цени за наблюдения с телескоп
- деца, ученици, студенти и пенсионери 1,00 лв.
- Възрастни
2,00 лв.
5.3. Цени на услуги в общинските учебни заведения
- За издаване на служебни бележки,
уверения, удостоверения и справки,
различни от задължителната училищна
документация
0,20 лв./бр.
-Едностранно копиране на формат А4
0,08 лв./стр.
-двустранно копиране на формат А4
0,15 лв./стр.
-разпечатка на принтер черно-бял
0,20 лв./бр.
5.4.Цени за посещение на продукции и постановки на школите на
ЦПЛР ОДК Варна
-за вътрешни продукции
5,00 лв.
-за постановки пред варненската
Общественост
7,00 лв.
5.5. Цени за нощувки в ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил
Колони“ за лица извън списъка на настанените в общежитието в
извънучебно време:
- за една нощувка на едно лице
7,00 лв.
- за една нощувка на едно лице,
участвало в общински и регионални
мероприятия
4,00 лв.

1011-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 29, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна създава работна група със срок на действие до три месеца в състав
от трима общински съветници, както следва:
1. Анелия Димитрова Клисарова;
2. Антоанета Здравкова Цветкова;
3. Ивайло Христов Митковски, с цел проучване на възможностите за
продължаване на дейността на „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД,
финансовото състояние и възможностите за финансиране на дружеството,
както и други проблеми, свързани с дейността на лечебното заведение.

Общински съвет – Варна упълномощава работната група да
провежда срещи и да води преговори с министерства, общини и други
ведомства, учреждения и институции.
Възлага на работната група да представи пред Общински съвет –
Варна доклад за свършената работа.

1012-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с докладна записка
от Венцислав Младенов – изпълнителен директор на „Стадион Спартак“
ЕАД с рег. № ОС22000182ВН/25.02.2022 г., Общински съвет – Варна взема
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 2 000 лв. на
търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660 за
заплащане на разходи представляващи хонорар на счетоводител за
извършване на годишно счетоводно приключване на отчетната 2021 г. и на
избран и утвърден от Общински съвет – Варна независим одитор за
заверка на Годишен финансов отчет за 2021 г., за такси по вписвания,
банкови такси, електронен подпис, такси към държавни и общински
институции (ДНСК, РДНСК).
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 г.

1013-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от доц.
Емилия Георгиева – заместник директор на Медицински колеж – Варна с
рег. № ОС22000492ВН/21.06.2022 г., Общински съвет – Варна взема
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 10 078 лв.
(десет хиляди седемдесет и осем лева) на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за покриване на част от
разходите свързани със социалната програма за провеждане на Х-та научна
сесия с международно участие „80 години Медицински колеж – Варна“.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за
2022г. 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“.

1014-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Мария
Тодорова – общински съветник с рег. № ОС22000653ВН/01.08.2022 г.,
Общински съвет – Варна допълва свое решение № 975-5(26)/17.05.2022
г., като определя размер на възнагражденията на външните експерти
включени в Оценителната комисия:
- по 60 лв. за всеки оценен проект, с включени осигуровки;
- 60 лв. за мониторинг за всеки проект, с включени осигуровки.
Средствата да бъдат осигурени от приложение № 24 програма
„Международни и местни културни прояви“, IV. Общински фонд
„Култура“ за медийни проекти от бюджета на Община Варна за 2022 г.

1015-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Варна одобрява текст на договор за отпускане на финансови средства на
Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна за заплащане на наем
за две години за зала за спортна гимнастика, собственост на „Спортен
комплекс Варна“ АД, съгласно приложение към настоящото решение.
Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Транспорт” относно:
(1) – изменение и допълнение в транспортната схема на Община
Варна.
Докл.: Венцислав Сивов – Председател ПК „Транспорт“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1016-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от
Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
с автобуси и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет –
Варна одобрява промяна в Транспортната схема на община Варна, като
утвърждава нова автобусна спирка с наименование „Под моста“. Същата
се позиционира между съществуващи спирки „КЗ“ и „Джанавара“ /посока
кв. “Аспарухово“/ и се обслужва еднопосочно.
Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на
автобусни линии с номера № 12, 17, 17а, 36, 37, 46, 55 и 60 и тролейбусна
линия № 86 и № 88 в посока кв. “Аспарухово“ в град Варна.

1017-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от
Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници

с автобуси и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет –
Варна одобрява промяна в Транспортната схема на община Варна, като
утвърждава нова автобусна спирка с наименование „Девня“ (района на
търговски комплекс „Кауфланд Варна – Одесос“), която се обслужва
двупосочно.
Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на
автобусна линия номер № 23 с направление: ЖП гара – Варна – с.
Каменар.

1018-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от
Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
с автобуси и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет –
Варна одобрява промяна в Транспортната схема на община Варна, като
утвърждава нова автобусна спирка с наименование „Гробищен парк
Север-2“, която ще се обслужва двупосочно.
Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на
автобусна линия номер № 29 с направление: ЖП гара – Варна – м-ст
“Аладжа манастир“. Реализацията на спирката да се осъществи на
последващ етап, на база одобрен инвестиционен проект, указващ точното
местоположение и безопасност за обслужване. Финансовите средства за
изпълнение на обекта да бъдат заложени в бюджета на община Варна.

1019-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от
Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
с автобуси и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на

Община Варна с рег. № ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет –
Варна одобрява промяна в Транспортната схема на община Варна, като
утвърждава нова основна градска автобусна линия под № 30 (тридесет),
предназначена да обслужва гражданите до СО „Телевизионна кула“ и СО
„Добрева чешма“, които съгласно действащия ОУП (Общ устройствен
план) на община Варна са в състава на град Варна.
Във връзка с новата автобусна линия се създават 3 (три) нови спирки,
както следва:
№
1
2
3

Наименование на новопроектираната
автобусната спирка
Спирка „Лотос-1“
Спирка „Лотос-2“
Спирка „Телевизионна кула-1“
Спирка „Телевизионна кула-2“
Спирка „Добрева чешма“

Направление

„Бриз - обръщач“ – СО „Добрева чешма“
СО „Добрева чешма“ – Обръщач „Бриз“
„Бриз - обръщач“ – СО „Добрева чешма“
СО „Добрева чешма“ – Обръщач „Бриз“
„Бриз - обръщач“ – СО „Добрева чешма“ –
„Бриз - обръщач“

1019-4-1. Общински съвет – Варна утвърждава проект за

маршрутно разписание на новопроектираната основна градска автобусна
линия № 30, както следва:
№

Номер на
автобусната
линия

Начална /
крайна
спирка

Двупосочна
дължина –
разстояние

Маршрут на
автобуса по
спирки

Начален
/краен час
на
обслужване

Толеранс
на час
пик

№ 30

Обръщач
„Бриз“ –
сп.“Добрева
чемша“

13,20 км

сп.“Бриз обръщач“ –
сп.“Лотос“ –
сп.“Резервоара“
– сп.“Моста“ –
сп.“Светкавица“
– сп.“Разклон
Виница“ –
сп.“Телевизионна
кула“ –
сп.“Добрева
чешма“

07:00 19:00 часа

Делнични

Час пик

Празнични

дни

км
1

Интервал на обслужване по
автобусната линия

-

дни

Мин.

Мин.

Мин.

По
разписание
– 3 (три)
курса

По
разписание
– 3 (три)
курса

По
разписание
– 3 (три)
курса

1019-4-2. С оглед осигуряване на прикачване на автобусна линия №

30, спирка „Лотос“ се включва в маршрута на автобусни линии с № 31 и №
29.

1020-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от
Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
с автобуси и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на
Община Варна с рег. № ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет –

Варна одобрява промяна в Транспортната схема на община Варна, като
утвърждава нова автобусна спирка с наименование „Скалата“. Същата се
позиционира между съществуващи спирки „Капитан Петко Войвода“ и
„Бл. 407 Владиславово“ и се обслужва еднопосочно.
Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на
автобусни и тролейбусни линии с номера № 14, 20, 22, 82, 88, 148, 209 и
209Б.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – даване на съгласие Община Варна да участва в учредяването на
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Мрежа на
Европейските младежки столици“ – „Network of European youth capitals“.
Докл.: Николай Георгиев – Председател ПК „ЕВМС“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1021-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № РД22010067ВН/12.05.2022 г., Общински съвет Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да участва в учредяването на
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Мрежа на
Европейските младежки столици“ – „Network of European youth
capitals“.
2. Дава съгласие Община Варна да участва в управителните органи
на Сдружение с нестопанска цел „Мрежата на Европейските младежки
столици“ – „Network of European youth capitals“.
3. Одобрява проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел
„Мрежата на Европейските младежки столици“ – „Network of European
youth capitals“, съгласно приложение към настоящото решение.
4. Упълномощава Кмета на Община Варна лично или чрез определен
от него представител на Община Варна, да участва в учредителното
събрание на Сдружение с нестопанска цел „Мрежата на Европейските
младежки столици“ – „Network of European youth capitals“, да подпише
устава на сдружението, като гласува по своя преценка с оглед най-добрата
защита на интересите на Община Варна, както и с правата да гласува и да
предлага органи на новоучредяващото се сдружение като в случай, че
Община Варна бъде избрана в тях да бъде неин представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Благоустройство и комунални дейности” относно:
(1) – приемане План за действие за зелен град на Община Варна.
Докл.: Христо Атанасов – Председател на ПК „БКД“

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

1022-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение
от Кмета на Община Варна с рег. № РД22013078ВН/16.06.2022 г.,
Общински съвет – Варна приема План за действие за зелен град на
Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата колеги. Колега Костадинов, заповядайте, имате
думата. След това д-р Митковски. Добре дошъл на г-н Кмета.
Николай КОСТАДИНОВ
Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги,
за поредна година града ни е зарит от боклуци. Улиците са пълни с
боклуци, кофите, там където ги има, са препълнени. Периметъра около тях,
също. По улиците има лепкава миризлива течност, която автомобилите
разнасят из целия град. Прозвището „Морска столица“ се превърна в
„Морско бунище“. Искам да попитам кога гражданите на Община Варна
ще имат нормално сметопочистване и сметоизвозване? Ако фирмата, която
в момента стопанисва дейността, не успява да се справи не е ли време да
вземем пример от много други български общини, където имат собствено
общинско дружество за сметоизвозването? Това е първият ми въпрос. И
втория въпрос е може ли да получим информация, какво се случва с
въвеждането на уличната регулация в „Боровец-север“ , защото има много
обезпокоени хора, които смятат, че ще им бъдат съборени къщите,
гаражите, стаите и т.н. Ако може да получим информация сега, ще бъде ли
въведена уличната регулация или ще бъде върната за преразглеждане?
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Капитанов, втората заявка за изказване, за питане. Нямате ли?
От залата
/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Нямате ли? Добре, махам я. Д-р Митковски.

Ивайло МИТКОВСКИ
Уважаеми господин Кмете, господин Председател, днес получих
отговор на два от въпросите, които бях поставил на предходни сесии,
мисля, че две сесии, има още един, може би по-късно ще ми бъде
отговорен на него. А по отношение на отговорите на двата въпроса. Първи
по този, който според мен е по-така важен, във връзка с така наречените
съоръжения „бомбоубежища“ ми отговаряте, че всичките бомбоубежища,
които съществуват на територията на Община Варна, само ще Ви помоля
при следващи отговори да ми отговорите колко са, защото аз наистина не
знам, са на ведомства които, различни ведомства и Община Варна не
притежава, така е отговорено, не притежава собствени бомбоубежища. В
тази връзка въпросът ми е, не мислите ли, че е време и Община Варна със
собствени средства да изгради такива. Явно предстоящите времена ще
бъдат така, смутни, най-меко казано. Това ми е единия въпрос, а другия е
във връзка с въпроса ми за регулация на движението по посока към и от
комплексите, а именно отклонението за кръговото на „Алея Първа“, към
„Алея Първа“ и след това светофара, който е малко след него. Отговора е,
че аз не знаех между другото, че на заседание на Комисията по
безопасност от 29.06.2021 г. е разгледан казуса и е направено предложение
да се затвори кръговото движение и да се премахне светофарната уредба,
след спирка „Почивка“, като се поставят мантинели и така обръщането на
колите да се извършва на „Траката“. Но с последващо от януари 2022 г.
след огледи, е отхвърлено това предложение и поради това, че кръговото
или там както се води на „Траката“, не може да поеме потока. Колеги,
наистина не съм специалист, но сме свидетели всички на това, което се
случва всеки ден следобед, особено в почивните дни, когато са
километрични задръствания посока от, особено към пет часа, седемнадесет
часа след обед към града ни, достигат почти до „Св. Константин и Елена“,
а на отиване особено сутрин, преди обяд когато хората явно отиват към
комплексите и плажовете край Варна, пък е в обратна посока. Не мога да
Ви кажа какво е правилното решение, но явно трябва да се намери такова
решение. Не знам защо през 2021 г. Комисията е взела решение за, явно
тези, проблемите са създадени точно от тези две точки – кръговото в този
си вид към „Алея Първа“ и след това безсмисления светофар към няколко
къщи, по-скоро към една от тях. Така. Не коментирам. Така, че това е
причината, една от причините за тези огромни задръствания. Моето
мнение е, че трябва да се вземе някакво решение, не да го оставяме така, да
се затлачва с времето. И последния ми въпрос, на който не ми е отговорено
е за тези така наречени „поливни системи“, които съществуват, но голяма
част от тях не функционират. На този въпрос не ми е отговорено, надявам
се, че на следващата сесия ще бъде отговорено.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря д-р Митковски. Следващата заявка, колега Георгиев,
имате думата.
Георги ГЕОРГИЕВ
Господин Кмете, вече традиционния въпрос, който задаваме на
четвърта поредна седмица, простете сесия е свързан със Спортната зала в
кв. „Владислав Варненчик“. Въпросът ми е защо продължаваме да не
взимаме решение за формата на стопанисване на тази зала и защо, кога
тази зала ще има нормален състезателен график, ще има нормален спортен
график и научаваме нещо много интересно, провеждат се състезания там,
не е ясно на каква основа се провеждат, без да е взето решение от
Общински съвет за формата на стопанисване на въпросната зала. Едно
такова състезание се е провело, предстои да бъде проведено друго такова.
Няма, повтарям все още нямаме решение за форма за стопанисване. Залата
е нужна за спорта на града, спортните клубове имат нужда да тренират в
нея, има желаещи. Местоположението на залата предполага да има
публика на спортни събития и за четвърти пореден път, първия въпрос,
който задавам към Вас е, кога спортната зала във „Владиславово“ ще бъде
ползвана за нормален спортен обект? Втория ми въпрос е свързан с
местонахождението на така наречения ресторант „Комета“ в „Аспаруховия
парк“. Въпросното съоръжение, което някога беше красиво, в момента е
опасно за малки и големи. В момента е превърнато в свърталище на
всякаква, всякакъв тип хора, като преди всичко е опасно за здравето на
подрастващите. Зададохме такъв въпрос, получихме поредния проформа
отговор и затова го задавам в момента към Вас, кога Община Варна ще
предприеме необходимите действия и мерки за премахване на така
наречения ресторант „Комета“ от „Аспаруховия парк“, обезопасяване на
парка и превръщането му в едно красиво място за отдих на варненци?
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря колега Георгиев, колега Вешев, заповядайте, следващата
заявка.
Веселин ВЕШЕВ
Уважаеми колеги, господин Кмете, тъй като „Възраждане“ се
утвърди, като институция, която решава проблемите на гражданите, при
нас беше входирана преписка, в която е включено и становище от Главна
инспекция по труда. Става въпрос за многобройни доказани злоупотреби
със заемания пост от страна на организатора на „Юнашки салон“, г-н
Златко Златев. Въпросът ми е, наложени ли са му някакви адекватни
санкции за всички доказани злоупотреби или той е поредното лице, което е

назначено на висок пост и е с „политически чадър“ от управляващите.
Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колега Мартин Златев. След това колегата Христо
Боев. Д-р Митковски, втора заявка ли сте пуснал?
Мартин ЗЛАТЕВ
Уважаеми господин Портних. Не във връзка с изборите, нали, яхване
на вълната „Боровец“, но въпросът ми към Вас ще бъде относно „Боровецсевер“. Утре ще се проведе комисия по ЕСУТ. Експертният съвет трябва да
се произнесе по възраженията на „Боровец-север“. Моля, тъй като е във
Вашата юрисдикция, да бъдат поканени на ЕСУТ проектантите на ПУППРЗ, който е на плана, както и проектантите за кадастралната карта, за да
могат да се изяснят абсолютно всички проблеми, които са по този план.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колега Боев, заповядайте. След това, колега Атанасов,
последната заявка е Ваша.
Христо БОЕВ
Уважаеми господин председател, кмете, уважаеми заместниккметове, колеги. Намираме се в пика на летния туристически сезон.
Разбира се, въпреки трудностите от вътрешно и външно естество, надявам
се той да бъде успешен. Какъв ще бъде, ще се види, след като завърши,
след като направят необходимите разчети. Безспорно, обаче, че месец
август променя града ни. Трафикът изключително се засилва. Почни
невъзможно да се паркира в централните зони на града. Респективно
нивата на шум нарастват в някой път и драстично. В качеството ми на
общински съветник до мен достигнаха множество сигнали от наши
съграждани за нива на шум много над допустимите норми. Отивайки на
място констатирах, че нормите на шума се измерват от служители на РЗИ,
със съответните технически средства, които са собственост на РЗИ.
Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от шума в околната среда на
Кмета на общината се възлага да упражнява контрол за спазването на
закона в тихите зони и в урбанизираните територии. Споменът ми е, че
още в предходни години Община Варна инициира процедура, а мисля че и
закупи такива технически средства, с които се правят замервания на шума.
Моето конкретно питане – защо те не се използват ефективно при
положение, че така проверките ще станат много по-многобройни, надявам
се по-ефективни и разбира се, при некоректно поведение от страна на
стопанските субекти ще им бъде налагана наказателна-административна

санкция, което ще допринесе за спазването на правата на отдих и почивка
на нашите съграждани. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, господин Боев. Последната заявка – колега Атанасов,
имате думата.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми господин Портних, уважаеми господин Балабанов,
уважаеми колеги. Първият ми въпрос е свързан с това от 2013 г. вече
четири питания имам, това ще е петото, засягащо теренът, който е до
плувния басейн „Приморски“. В момента е заведение. В годините назад,
без правно основание продължаваме да даваме възможността това
заведение да функционира, в което няма нищо лошо, но без правни
основания, които водят до загуби, пропуснати ползи от Община Варна.
Досега нямам отговор, а и няма да имам, най-вероятно, защото там
ползването му няма правни основания. Искам да разбера и кога ще
предприемат действия от администрацията това нещо да бъде прекратено и
евентуално за втора година, тоест за втора година се включва в програмата
за управление, но най-вероятно и тази година няма да стигнем до него за
търг за преотдаване, въобще или конкурс, който е за отдаване на това
пространство. До момента пропуснатите ползи от страна на Община Варна
са доста големи. Няма да споменавам сумата, за да не стават спекулации,
но мисля че тази година е времето това да бъде прекратено. Категорично.
Вторият ми въпрос е свързан с нова проверка, която върви от
Сметната палата по отношение на чл. 31 от Закона за политическите
партии за ползваните помещения на всички политически партии.
Предписанията, които са изпратени от Сметната палата, за съжаление не се
спазват. Та, въпросът ми е след поредната констатация какви мерки ще
бъдат предприети по отношение на старата констатация на Сметната
палата по отношение на чл. 31 от Закона за политическите партии и найвероятно новите констатации, които ще бъдат направени от Сметната
палата. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма други заявки за питания. Господин кмете, имате думата за
кратки отговори по възможност.
Иван ПОРТНИХ
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа
общински съветници, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. Бяха
поставени този път редица въпроси, които наистина касаят ежедневието
ни. Факт е, че с разгара на сезона, с повечето хора в града, темата със
сметопочистването е изключително остра и активно се работи по от една

страна, разбира се по санкционирането на фирмата-изпълнител, защото в
крайна сметка това е техен ангажимент. И там по темата със санкциите ще
говорим допълнително, но отделно има констатация, че при разставянето
на новите видове съдове на места не е удачна замяната на определен брой
стари бобри/съдове от стария тип – бобри с новите и неадекватно като
количествена замяна. Но също така, всъщност нали рязко започва да се
вижда и проблема с нерегламентираното и неправилното изхвърляне на
отпадъци, защото да напомня, че тези контейнери са за битови отпадъци. А
тези купчини, които виждаме около тях до голяма степен всъщност се
дължат именно на недобросъвестно изхвърляне на отпадъци. Най-вече от
търговски обекти. Визирам ресторанти, магазини и т.н. Всеки един
търговски обект има договор, като ходят колегите на проверки всеки
предоставя такъв договор всъщност, нали или голямата част айде да
кажем. Само, че срещу тези договори всъщност се указва, че нали просто
това са едни проформа договори – да ги нарека по този начин. А масово
търговските обекти си хвърлят отпадъците около съдовете. Респективно от
там нататък вече има и за съжаление, нали граждани, които допълнително,
нали не отварят съдовете, а хвърлят около тях. Или в другия вариант –
съдовете се запълват с кашони, примерно. Различни са хипотезите.
Въпросът е, че, използвам случая да кажа, че освен санкциите на фирматаизпълнител, които безусловно трябва да са в най-суровия им вид. Вървят
също така нали и проверки по отношение на търговските, на гражданите и
изхвърлянето на отпадъците. Това касае всъщност и съдовете за разделно
събиране, защото знаете всички добре, че те са направени за наистина
добре сепариран отпадък, а не за изхвърляне на кашони, цели стъкла при
ремонти и т.н. Респективно, нали, апелирам и към спазване на графиците
при изхвърляне на едро габаритните отпадъци, защото те, нали много
бързо създават една изключително неприятна от визуална гледна точка,
нали ситуация.
По темата със залата, с господин Георгиев, нали на въпроса да
отговоря. Залата е прекрасна. Не случайно там сме положили толкова
усилия, за да е факт този Спортен комплекс и въпреки корона вируса и т.н.
в крайна сметка виждаме, че външната част много активно се използва. Да
напомня, че залата е с ангажимент и към Фонда на фондовете. Тоест,
целият комплекс там трябва да има една определена възвръщаемост,
защото сме ползвали техните средства. А това, обаче, по-скоро, нали го
казвам в контекст, че подготвяме промяна на наредбата, която да е в
унисон с промените в Закона за спорта, където просто всички заедно
трябва да променим начина на финансиране на спортните клубове, защото
по начина, по който ги подпомагаме да кажем в момента това създава
определени, как да кажа…определени трудности. В този ред на мисли,
най-лесно е да пуснем залата на концесия или под наем. Нали, тази
процедура бих могъл, за да спрем питанията, нали да ви я предложа
изключително бързо. Според мен е правилно, поне на първо време докато

се види потенциала на залата, тя да се стопанисва от общинското
предприятие. Но вече при новите…при изменение на наредбата за
стимулирането на клубовете и респективно на заплащането на ползването
на базите от клубовете към общинското предприятие. В Това е проблемът
всъщност, защото в момента с нашето решение, което безусловно е в
огромна подкрепа на спорта в града от години, а именно предоставянето на
базите на клубовете безвъзмездно, включително знаете с наши общи
решения тук и режийните разходи се поемат от общината на клубовете.
Всичкото това е прекрасно, само че трябва да го облечем в правилната
форма, което е наша обща задача. Надявам се за другата сесия да сме
внесли проект за решение в тази посока и за да може да се урегулира
ползването на, всъщност не само тази зала, а на всичките бази. Така че
имаме какво да направим там.
Сега, по темата с господин Митковски на въпроса с
бомбоубежищата. Имате заместник-областен представител по-скоро, като
заместник-областен в Областната управа. Все пак това е една тема, която
нали, считам че не можем ние да я разглеждаме едностранно от гледна
точка на Община. А по темата там за въпроса, за който не Ви е отговорено,
аз съм изпращал отговор. Сега, какво се е случило ще проверя, но…по
темата с поливната система. Разбира се, че поливната система
функционира и ще видите там отговора.
По темата с „Боровец“ има много…да го кажем не като обжалвания,
ами възражения. Така че всичкото това трябва да се гледа, естествено в
пълен състав с всички заинтересовани страни, докато се изчисти
процедурата. Факт е, че пък докато не я преминем пък тази процедура, не
можем да вървим към благоустройствени мероприятия в „Боровец“. Това
трябва също да е ясно. Но при всички положения възраженията на всички
граждани трябва да бъдат разгледани абсолютно внимателно, за да се
движи процеса напред. Точно така е.
Ами сигурно…тоест на всички други въпроси ще отговоря, както е
по закон – писмено. Благодаря ви. Пожелавам успешна и ползотворна
работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Базитов поиска думата след господин
Кмета. Не разбрах по какъв повод, но ще помоля да ни информирате.
Коста БАЗИТОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, господин кмете, колеги. Аз каня задаващите въпроси
относно политически чадъри и назначения в предприятия, за което
служебно отговарям. След края на сесията да заповядат в моя кабинет,
защото въвеждат се в заблуждение общинските съветници за нарушения,
доказани нарушения, което не е вярно. И за политически чадър на хора,

които работят в предприятията на Община Варна. Затова, заповядайте в
кабинета ми и на следваща сесия, с всички документи, които касаят
закононарушенията на някои служители в тази администрация да станат
ясни на целия общински съвет. Благодаря ви. Извинявайте.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря! Преминаваме към …преминаваме към….Не съм дал
думата. Не съм Ви дал думата.
От залата
/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не съм Ви дал думата. Не съм дал думата. Правя забележка.
От залата
/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Правя Ви забележка да запазите тишина. Реда в залата.
От залата
/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Отново Ви правя забележка. Преминаваме към точка осма от
дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Обществен ред и сигурност“ относно:
(1) – приемане на нова Наредба за обществения ред.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1023-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл.
79 от Административно-процесуален кодекс и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № РД22014173ВН/30.06.2022 г., Общински съвет –
Варна отменя своя Наредба за обществения ред приета с Решение № 522012(56)/02,03.2007 г. и приема нова Наредба за обществения ред, съгласно
приложение към настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Опазване и възпроизводство на околната среда“ относно:
(1) – приемане отчет за 2021 г. за изпълнение на „Програма за
намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни
вещества в атмосферния въздух на община Варна“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1024-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 27, ал. 2 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД22011181ВН/27.05.2022 г., Общински съвет – Варна
одобрява отчет за изпълнение на „Програма за намаляване на емисиите и
достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния
въздух на община Варна“ за 2021 г., съгласно приложение към
настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели при
Окръжен съд - гр. Варна за мандат 2023 – 2026 г.
Докл.: Тодор Балабанов – председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1025-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за
съдебната власт, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните
заседатели, в изпълнение на свое решение № 932-9/25/20.04.2022 г. и във
връзка с доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни
заседатели при Окръжен съд гр. Варна, Общински съвет – Варна
утвърждава списък на кандидатите за съдебни заседатели при
Окръжен съд – град Варна, които предлага за избиране от Общото
събрание на Апелативен съд – град Варна, съгласно приложение към
настоящото решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 68в от Закона за съдебната
власт, списък на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с решенията на
комисията и документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт да се
изпрати до Председателя на Апелативен съд – град Варна.

1026-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за
съдебната власт, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните
заседатели, в изпълнение на свое решение № 932-9/25/20.04.2022 г. и във
връзка с доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни
заседатели при Окръжен съд гр. Варна, Общински съвет – Варна

утвърждава списък на резервните кандидати за съдебни заседатели при
Окръжен съд – град Варна, които предлага за избиране от Общото
събрание на Апелативен съд – град Варна, съгласно приложение към
настоящото решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 68в от Закона за съдебната
власт, списък на резервните кандидати за съдебни заседатели, ведно с
решенията на комисията и документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за
съдебната власт да се изпрати до Председателя на Апелативен съд – град
Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Обявяване на 15 август 2022 г. за празничен и
неприсъствен ден на територията на Община Варна по случай празника на
града.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1027-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на
Община Варна с рег. № РД22010557ВН-003ВН/30.06.2022 г., Общински
съвет – Варна обявява деня 15 август за празничен и неприсъствен ден
на територията на Община Варна.
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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянни, временни и
специализирани комисии към Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1028-12. 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 „Европейски въпроси и
международно сътрудничество” и ПК „Социални дейности и жилищна
политика”, общинският съветник Мария Тодорова Тодорова.

1029-12. 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 Венцислав Сивелинов Сивов да бъде
член на ВрК „Правна комисия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 28

от заседание, проведено на 10.08.2022 г.
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

