
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 15 

 
Петнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 30.01.2017 г. (понеделник) от 09:00 ч. до 18:00 

ч. 

 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Питания и отговори на питания. 

 

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство” относно: 

(1) – приемане на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. 
(2) – даване на съгласие за сключване на предварителен договор по 

чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията за недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, селищно образувание „Боровец-юг“. 

(3) – определяне предназначението на жилища и включването им във 

фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди”, фонд “Ведомствен”, фонд “Резервен”. 

 

3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – приемане на Отчет за изпълнението на Годишния план за 

приватизация за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. 

(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2017 г. 

 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 

(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2017 г. по приходи 

и разходи и приложенията към него. 

(2) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на 

Община Варна за 2017 г. по проект „100% Youth City“ по програма 

„Еразъм +“. 

(3) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в 

полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за изпълнение на проект „Естетизация и модернизация на 



градската среда във Варна“ по процедура на директно предоставяне на 

БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014г.-2020г. – Варна“. 

(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в 

полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 

изпълнение на проект „Модернизация на образователната 

инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на 

директно предоставяне „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014г.-2020г. – Варна“. 

(5) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в 

полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по 

АДБФП за изпълнение на проект „Подобряване и модернизиране на 

образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско 

стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална 

гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“ в рамките на 

процедура на директно предоставяне на БФП „Подкрепа за 

професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 

„Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма 

„Региони е растеж" 2014 г.- 2020 г. 

(6) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 

финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г., за реализиране на 

допустимите разходи по проект „Ефективно управление на градовете 

чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, 

генерирано от потребителите“.   

(7) – даване на съгласие за финансиране от бюджета на Община 

Варна по проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни 

канали на територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна за предоставяне 

на безвъзмездна помощ от фонд „Солидарност“ на Европейски съюз. 

(8) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на 

Община Варна за 2017 г. по проект „Комплексни услуги за достоен и 

независим живот“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“, район 

„Младост“, район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ – 

Община Варна. 

(9) – осигуряване на гориво за отопление на културните 

институти на град Варна. 

(10) – даване на съгласие за сключване на Споразумение за 

сътрудничество между Община Варна и Варненската и 

Великопреславска св. Митрополия. 
(11) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за 

реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”. 

(12) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна” 

за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”. 



(13) – отпускане на финансови средства на „Радио Варна“ за 

медийно отразяване на културни, спортни и обществени прояви в Община 

Варна и в подкрепа на инициативата „Варна – Европейска младежка 

столица 2017 г.“ 
(14) – отпускане на финансови средства на „Регионален 

телевизионен център – Варна” за съвместна работа на Община Варна, 

Общински съвет – Варна и РТВЦ - Варна. 

(15) – отпускане на финансови средства за нуждите на Варненската 

и Великопреславска св. Митрополия. 

(16) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД. 

 

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Транспорт” 

относно: 

(1) – даване на съгласие за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществен превоз на 

пътници по линиите от Републиканската транспортна схема от 

квотата на Община Варна“. 

 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване” 

относно: 

(1) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура 

на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 

ЕООД. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонални пенсии.  

 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна чрез Общинско 

предприятие „Управление на проекти и озеленяване
“
, като партньор по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", одобряване текст 

на проект за Споразумение за партньорство и упълномощаване кмета на 

община Варна да го подпише. 

 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности” относно: 

(1) – изменение на Решение № 2589-8(45)/09.04.2003 г. на Общински 

съвет – Варна. 

 



10. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 

(1) – изменения в Правилника за работа на фонд „Култура” на 

Община Варна. 

(2) – допълнения в Насоки за кандидатстване по направленията 

на общински фонд „Култура” 2016 г.  

(3) – избор на временни членове на Експертния съвет на фонд 

„Култура”. 

 

11. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” относно: 

(1) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване за имоти, находящи се в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

(2) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване за имоти, находящи се в м. „Джанаварски път“, район „Вл. 

Варненчик“, гр. Варна. 

(3) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване за урегулиран поземлен имот VI – 2071, по плана на кв. 

„Изгрев“, гр. Варна. 

 

12. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 

(1) – приемане на „Система от правила за електронен прием в 

първи клас в общинските училища на територията на община Варна“. 

 

13. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на Община Варна в общото събрание на 

търговските дружества, собственост на Община Варна. 

 

14. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна. 

 

15. Дискусия с гражданите. 

 


