
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 5 

 
Петото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на 

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

на 27.01.2016 г. (сряда) от 09:00 ч. до 17:30 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 „Стратегия за управление на общинската 

собственост на Община Варна до 2019 г.”. 

(2) – приемане на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”. 

(3) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – 

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67.  

(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – 

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Стефан 

Богориди“ № 3.  
(5) – приемане на ред и условия за провеждане на конкурс за избор 

на независими оценители на имоти и вещи – общинска собственост и 

вземане на решение за провеждане на конкурс. 

(6) - даване на съгласие за продажба чрез търг на МПС, собственост 

на „Обреди“ ЕООД.  

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

Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 

ЕООД. 

(8) – даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти – 

държавна собственост за безвъзмездно управление в полза на Община 

Варна. 

(9) – учредяване безвъзмездно право на ползване на Изпълнителна 

агенция по околната среда към Министерството на околната среда и 

водите, върху имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

жк „Чайка, ПИ № 10135.2562.18. 

(10) – прекратяване на съсобственост между Полиграфическия 

комбинат „Димитър Благоев“ ООД и Община Варна, върху имот, находящ 

се в гр. Варна, кк „Св.Св.Константин и Елена“, ул. „28-ма“ № 28. 



 

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

бюджет” относно: 

(1) – приемане на бюджет на Община Варна за 2016 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 

(2) – съгласуване на Стратегически план за дейността и Годишен 

план за одитните ангажименти на Звено за вътрешен одит в Община 

Варна. 

(3) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 

безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община 

Варна да издаде нова запис на заповед в полза на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройство по Проект „Интегриран 

градски транспорт на Варна“. 

(4) – изменение на решение № 1881-3-3/37/19.12.2014 г. на 

Общински съвет – Варна. 

(5) – изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

(6) – изменение на Методиката за определяне на стартови базисни 

цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 

конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и вещи 

– общинска собственост. 

(7) – отпускане на финансови средства на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 

Варна“ ЕООД. 
(8) – осигуряване на гориво за отопление на културните 

институти на град Варна. 

(9) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за 

реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”. 

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

за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”. 

(11) – отпускане на финансови средства на „24 часа – Варна“ ООД 

за информационно сътрудничество, логистична и медийна подкрепа в 

популяризиране на работата на органите на местната власт. 

(12) – 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.“.  

(13) – отпускане на финансови средства за разработване на 

съвместен междуинституционален рамков проект между Община Варна, 

Регионален инспекторат по образованието – Варна и ЧДГ „Мечтатели“. 

(14) – отпускане на финансови средства за изографисването на 

православен храм „Света Марина“, находящ се в кв. Пчелина, гр. Варна.   

(15) – отпускане на финансови средства за ремонт на покрива на 

храм „Свети цар Борис – Михаил“ кв. Аспарухово. 



 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. 

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

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 

 

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности” относно: 

(1) – определяне интензитета на поддържане на зелените площи на 

територията на Община Варна по райони. 

 

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

относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ на Теодора 

Евгениева Ангелова за лечение на сина й Християн Ивайлов Гатев. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проект 

„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 

инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни 

пясъци“, Община Варна“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 

2020 г.“ 

(2) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор 

по проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на 

градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и 

съдържание, генерирано от потребителите“ по програма УРБАКТ III, 

както и за осигуряване на финансирането му.  

 

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

духовно развитие” относно: 

(1) – именуване на улица в м. „Карантината“, кв. Аспарухово, гр. 

Варна.   

 

9. Отмяна на Решение № 90-9(3)/17.12.2015 г. на Общински съвет – 

Варна и определяне на състав на местната комисия по жилищно-

спестовните влогове при Община Варна. 

 

10. Избор и упълномощаване на представители на Община Варна за 

участие в Общото събрание на акционерите на: 

- „Спортен комплекс Варна” АД; 



- „Фаст Пей Варна” АД; 

- „Спортен комплекс „Спартак“ АД. 

 

11. Избор на членове и председатели на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна.  

12. Освобождаване и избор на управителни и контролни органи в 

търговските дружества с едноличен собственик на капитала Община 

Варна. 

 

13. Избор на общински съветници и представители в: 

- работната група за наблюдение изпълнението на Общинския план 

за развитие; 

- Областния съвет за развитие;  

 

14. Дискусия с гражданите. 

 


