
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 13 

 
Тринадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

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

Балабанов, се проведе на 29.09.2016 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 15:45 ч. 

 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Питания и отговори на питания. 

 

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

бюджет” относно: 

(1) – даване на съгласие за реализиране на проект „MTV Crashes 

Varna”. 

(2) – даване на съгласие за частична промяна на целта на заем, поет с 

Решение № 1136-11(23)/18.09.2013 г. на Общински съвет – Варна по 

сключен договор № Д13001077ВН/14.10.13 г. с Европейската банка за 

възстановяване и развитие и за поемане на дългосрочен общински дълг за 

мостово финансиране до възстановяването от Управляващия орган. 

(3) – изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности 

и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Варна. 

(4) – даване на съгласие за предоставяне на финансови средства на 

Варненска и Великопреславска Света Митрополия. 

(5) – упълномощаване на кмета на Община Варна да подпише Запис 

на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика, във 

връзка с авансово плащане по проект „Общностен център за деца и 

семейства – Варна“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. - 

2020 г. 

(6) – даване на съгласие за осигуряване на мостово финансиране по 

проект „Общностен център за деца и семейства – Варна“, по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. – 2020 г. 

(7) – даване на съгласие за изплащане на извършени транспортни 

разходи на медицинските служители в здравни кабинети. 

(8) – определяне на дивидент за 2016 г. (дължим от печалбите за 

2015 г.) на търговските дружества и акционерните дружества със 100% 

общинско участие в капитала. 

(9) – даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива 

за минимален брой ученици. 



(10) – отпускане на финансови средства на „Фондация Българска 

памет“. 

(11) – отпускане на финансови средства на „Асоциацията на 

ветераните спортисти, деятели и спортни съдии“. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 

(13) – упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде в полза 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Запис на 

заповед за изпълнение на проект „Бюджетна линия за Община Варна – 

Бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014 г. – 2020 г.”. 

(14) – даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за 

нуждите на Дружество на инвалидите – Варна. 

(15) – одобряване изменения текст на проекта за Партньорско 

споразумение по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – 

втора фаза“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. и упълномощаване на 

кмета на Община Варна за подписването му. 

 

3. Разглеждане на предложения за решения от Наблюдателна 

комисия относно: 

(1) – приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Наблюдателната комисия при Общински съвет – Варна. 

 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Обществен ред и 

сигурност” относно: 

(1) – приемане на актуализирана Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Варна 2016 г. – 2019 г.   

 

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“ 

относно: 

(1) – утвърждаване на класирането на комисия за избор на 

управител на „Диагностично – консултативен център Свети Иван 

Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 

(1) – учредяване на безвъзмездно право на ползване и 

безвъзмездно право на управление, върху имот, находящ се в гр. Варна, 

бул. „Цар Освободител“ № 25. 

(2) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39 А. 

(3) - учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху имоти, 

находящи се в гр. Варна, м-ст „Драгу дере“ и гр. Варна, жк „Младост“.  



(4) – допълване на Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост за 2016 г. и предоставяне безвъзмездно 

за управление на имот, находящ се в гр. Варна, ул.“Радост“ № 3, вх. А, 

ет. 1. 

(5) – предоставяне безвъзмездно за управление на ДГ № 32 

„Моряче“, на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Севар“ № 3.  

(6) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 32 А. 

(7) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Велчев“ № 16. 

(8) – допълване на Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост за 2016 г., одобряване на пазарна оценка, 

във връзка с продажба на идеални части от ПИ 10135.2556.38, находящ се 

в гр. Варна, бул. „Васил Левски“. 

(9) – допълване на Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост за 2016 г., одобряване на пазарна оценка, 

във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Лира“ № 7. 

(10) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на 

съсобственост чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Доктор 

Параскев Казахски“ № 10.  

(11) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на 

съсобственост чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Пловдив“ № 27.  

(12) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на 

съсобственост чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Светослав Минков“ № 2.  

(13) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на 

търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. 

„Изгрев“ №1-1А. 

(14) – допълване на Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., във връзка с 

промяна предназначението на жилища от фонд „Настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди“ във фонд „Жилища за 

продажба“ и вземане на решение за продажбата им. 

(15) – освобождаване на контрольора на „Диагностично - 

консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна” 

ЕООД. 

(16) – даване на съгласие за продажба чрез търг на ДМА, собственост 

на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД. 

(17) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Градски транспорт“ ЕАД. 

(18) – даване на съгласие за увеличаване капитала на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД.  



(19) – даване на съгласие за сключване на окончателен договор за 

придобиване в собственост на поземлени имоти с идентификатори 

10135.513.12, 10135.513.703 и 10135.513.11. 

(20) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 

канализация-Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и техническа 

експлоатация на новоизграден инфраструктурен обект „Реконструкция и 

модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-

Варна - II-ри етап“ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. 

(21) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 

канализация-Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и техническа 

експлоатация на новоизграден инфраструктурен обект „Дълбоководно 

заустване на пречистени води от ПСОВ-Златни пясъци“, по ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.“. 

  

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“ относно: 

(1) – приемане на актуализирана Програма за управление на 

отпадъците на Община Варна за периода 2015 г. – 2020 г. 
(2) – приемане на актуализирана Наредба за управление на 

отпадъците на Община Варна. 

 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование“ относно: 

(1) – избор на членове на училищни съвети, във връзка със 

стартирането и изпълнението на проект „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ 

ЧАС) – фаза I“. 

(2) – приемане на правилници за устройството и дейността на 

Центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 

9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Изработване на 

проект на правилник за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация” относно: 

(1) – промяна в Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. 

 

10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт“ 

относно: 

(1) – изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – 

Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Варна. 

 



11. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 

01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

12. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие 

в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД. 

 

13. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2107-

14(40)/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна. 

 

14. Предсрочно прекратяване правомощията на заместник-

председател на Общински съвет – Варна. 

 

15. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на Община Варна в общото събрание на 

търговските дружества, собственост на Община Варна.  

 

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

Варна. 

 

17. Дискусия с гражданите. 

 


