
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 10 

 
Десетото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 

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

проведе на 04.08.2016 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 16:00 ч. 

 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
 

1. Питания и отговори на питания. 

 

2. 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) – поставяне на паметна плоча, посветена на варненския 

художник Георги Атанасов Велчев. 

(3) – поставяне на паметна плоча, посветена на първия български 

екзарх Антим I. 

(4) – даване на съгласие за именуване на I Основно училище, 

находящо се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“. 

(5) – именуване на улици, находящи се в курортна зона „Прибой“, 

район „Аспарухово“, гр. Варна. 

(6) – преименуване на VIII Средно общообразователно училище с 

преподаване на чужди езици  „Ал. С. Пушкин“.   

 

3. 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 2015 г. 

(2) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на 

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ от бюджета на Община 

Варна за 2016 г. за покриване на допустими разходи по проекти. 

(3) – даване на съгласие за заемообразно/мостово финансиране от 

бюджета на Община Варна за 2016 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.  

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

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

полза на Министерство на околната среда и водите за изпълнение на 

проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 

инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк”Златни 

пясъци”, Община Варна” по процедура ”Втора фаза на проекти за 

изграждане на В и К инфраструктура, по приоритетна ос 1 ”Води” на ОП 

”Околна среда 2014-2020 г.” 

(5) – упълномощаване на кмета на Община Варна и Изпълнителния 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД, да подпишат Партньорско 

споразумение по проект „Интегриран градски транспорт на Варна - 

втора фаза“ и даване на съгласие за поемане на ангажимент от страна на 

„Градски транспорт“ ЕАД за осигуряване на финансов ресурс. 

(6) – вземане на решение по проектно предложение „Естетизация и 

модернизация на градската среда във Варна“ по одобрената 

Инвестиционна програма на Варна   по ОП “Региони в растеж“ 2014 – 2020 

г.  

 (7) – вземане  на решение по проектно предложение 

„Модернизация на образователната инфраструктура на територията 

на град Варна“ по одобрената Инвестиционна програма на Варна по ОП 

“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

(8) – даване на съгласие за възобновяване на членство на Община 

Варна в Европейската мрежа „Региони за здраве“, внасяне на годишен 

членски внос и избор на представители от Община Варна. 

(9) – отмяна на решение № 2357-13/42/05,06.08.2016 г. на Общински 

съвет – Варна и даване на съгласие за предоставяне на финансови средства 

и приемане на Програма за устойчиво творческо развитие на 

фолклорен ансамбъл „Варна“ – Народно читалище „Христо Ботев – 

1928“ за периода 2016-2018 г. 

(10) – приемане на Програма за дейността на Наблюдателната 

комисия към Общински съвет – Варна за 2016 г. 

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

нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ Варна. 

 

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

стопанство” относно: 

(1) – приемане на нова Наредба за гробищните паркове и 

погребално – обредната дейност на територията на Община Варна. 

(2) – даване на съгласие за сключване на договор за ползване върху 

част от имот общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. 

„Подвис“ № 29, представляващ „Многофункционална спортна сграда с 



топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с Хандбален клуб 

„Спартак“. 
(3) – даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на 

управление  върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, жк „Възраждане“, представляващ строеж „Парк Възраждане, 

изграждане на спортни съоръжения-многофункционални игрища и алея на 

ОП „Спорт – Варна“. 

(4) – даване на съгласие за одобряване на пазарната оценка и 

прекратяване на съсобствеността чрез продажба на имот - частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Чинар“ № 5. 

(5) – даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост 

от община Варна на недвижим имот - публична държавна собственост, 

находящ се в гр. Варна,  ул. „Вилите“ № 1-А, представляващ закритата 

Професионална гимназия „Мара Тасева“. 

(6) – приемане на окончателен ликвидационен баланс, пояснителен 

доклад към баланса, отчет на ликвидатора на „Стопанска и спомагателна 

дейност“ /в ликвидация/. 

(7) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Околчица“ № 15 в полза на Народно читалище „Ясна 

Поляна – 2014“. 
(8) – отмяна на Решение № 371-2(9)/28.06.2016 г. на Общински 

съвет – Варна. 

(9) – даване на съгласие за безвъзмездно придобиване от Община 

Варна на акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. 

(10) – даване на съгласие за учредяване на МБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД на безвъзмездно право на ползване, върху част от имот, находящ се в 

гр. Варна, ул. „Мануш Войвода № 11 А. 

 

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

относно: 

(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 

молби на граждани за лечение. 

(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 

 

6. Възлагане на „Градски транспорт“ ЕАД  включване на 

допълнителен курс на автобусна линия № 60, до края на летния сезон. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки 

дейности и спорт” относно: 

(1) – вземане на решение, във връзка с реализиране на програма 

„Младежки дейности и спорт“ 2016 г. 



 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 

„Възможности за равен шанс“. 

(2) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 

„Училищен мултикалейдоскоп“. 

(3) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 

„Въвеждане на инструменти за образователната интеграция и 

реинтеграция в Община Варна“. 

 

9. Избор и упълномощаване на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на „Общинска банка” АД. 

 

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

 

11. Дискусия с гражданите. 

 


