
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 3 

 
Третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 

на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се 

проведе на 17.12.2015 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 15:30 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) – приемане отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Варна за 2014 г. 

(2) –  актуализация на бюджета на Община Варна за 2015 г. 

(3) – приемане на План - сметка за дейност „Чистота” за 2016 г.  

(4) – изменение на Приложение № 24 „Международни и местни 

културни прояви“ по бюджета на Община Варна за 2015 г. 

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

Община Варна на допустимите разходи по проект „BS TOURISM NET“ – 

„Създаване на черноморска мрежа за устойчиво развитие на туризма 

в България, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия“.   

(6) – даване на съгласие за упълномощаване на кмета на Община 

Варна да издаде в полза на МРРБ запис на заповед за изпълнение на проект 

„Възстановяване на водопроводимостта на охранителни канали на 

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

безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската 

комисия средства от фонд „Солидарност“ за щетите от бедствията от 

19.06.2014 г. 

(7) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 

финансиране от бюджета на Община Варна за 2015 г., за реализиране на 

допустимите разходи по проект „Младежки столици в действие“ по 

програма „Младежта в действие“ от 2014 г., поддейност 4.6 – партньорства 

на Европейската комисия чрез Изпълнителна агенция за образование, 

аудиовизия и култура /EACEA/. 

(8) – даване на съгласие на финансиране от бюджета на Община 

Варна на недопустими разходи по проект „Реконструкция и 



модернизация на ПСОВ - Варна – втори етап и изграждане на 

канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, гр. Варна“ 

по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

(9) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства като 

трансфер за допълнителни проектантски дейности по проект 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД.  

(10) – даване на съгласие за  формиране на паралелки под 

норматива за минимален брой ученици. 

(11) –  даване на съгласие за реализация на организирано хранене 

на децата с глутенова  непоносимост в общинските детски градини на 

територията на Община Варна. 

(12) – даване на съгласие за провеждане на Регата Тол Шипс и 

одобряване на текст на договор със Сейл Трейнинг Интернешенъл. 

(13) – одобряване на дофинансиране за 2015 г. на дейност 337 

„Извънучилищни дейности“ в „Общински детски комплекс“ - Варна. 

(14) – увеличаване на числеността и одобряване на трансформации 

на длъжности на ОП „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“.    
(15) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в 

страната  на Председателя на Общински съвет – Варна. 

(16) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в 

страната на кмета на Община Варна. 

(17) – опрощаване на държавни вземания. 

(18) – даване на съгласие за прехвърляне на неусвоените финансови 

средства за СМР за бункер за линеен ускорител и отделение по 

лъчелечение „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД в 

бюджета на Община Варна за 2016 г. 

(19) – даване на съгласие за предоставяне на целева субсидия на  

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД за финансиране на проектиране, 

авторски и строителен надзор за допълнителни строително-монтажни 

работи за обект „Реконструкция на зала „Конгресна“. 

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

месечен наем за жилище на доц. Милка Христова Георгиева – 

ръководител на Лабораторията по Молекулярна патология на УМБАЛ 

„Света Марина“ – Варна. 

(21) – отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция. 

(22) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 

Даниела Драгомирова Цветкова. 

 



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

образование“ относно: 

(1) – преобразуване на Общински детски комплекс,  Логопедичен 

център и Професионална гимназия по горско стопанство и 

дървообработване „Николай Хайтов“. 

(2) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 

подпомагане на проекти на неправителствени организации по 

програмата на Община Варна за образователна интеграция на деца и 

ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално 

положение. 

 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовно развитие“ относно: 

(1)  – изменение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на 

Община Варна и приемане на Насоки за кандидатстване по 

направленията на общински фонд „Култура“ 2016 г.  
(2)  –  избор на постоянни членове на Експертния съвет към фонд 

„Култура“. 

 

5. 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 персонална пенсия на деца. 

(2) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално – битови потребности на лица. 

(3) – неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 

на основни жизнени и комунално – битови потребности. 

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

стопанство“ относно: 

(1) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 

управление част от имот, находящ се в с. Константиново, Община Варна. 

(2) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 

управление част от имот, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. 

„Народни будители“. 

(3) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 

управление част от имот, находящ се в с. Казашко, Община Варна. 

(4) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 

управление имот, находящ се в гр. Варна, Спортно – атракционен 

комплекс „Младост“. 

(5) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 

управление помещение, находящо се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А. 



(6) – утвърждаване на тръжна документация за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски 

площи, собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(7) – даване на съгласие за бракуване на МПС, собственост на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(8) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на 

„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД. 

(9) – промяна в местонахождението на социалната услуга Център за 

социална рехабилитация и интеграция на деца с множество 

увреждания. 

  

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 

(1) - даване на съгласие Община Варна да участва като партньор в 

проектно предложение „Активни за устойчиво развитие на Община 

Варна“, процедура за подбор на проекти BG05M90P001-1.002 

„АКТИВНИ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 – 2020 г. и одобряване на текст на Споразумение за партньорство по 

проектно предложение „Активни за устойчиво развитие на Община 

Варна“, процедура за подбор на проекти BG05M90P001-1.002 

„АКТИВНИ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 - 2020 г. 

 

8. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация“ относно: 

(1) – одобряване на трансформация на щатни бройки в Общинско 

предприятие „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна. 

(2) –  изменение на решение № 1193-7(25)/30.10.2013 г. на 

Общински съвет – Варна. 

 

9. Създаване на постоянни, временни и специализирани комисии към 

Общински съвет - Варна, избор на председатели на комисии и 

утвърждаване на съставите им. 

 

10. Определяне на делегат и заместващ го в общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България. 

 

11. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 

01.07.2015 г. – 31.12.2015 г. 

 

12. Дискусия с гражданите. 


