
П Р О Т О К О Л 
№ 19 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Питания и отговори на питания. 

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 
духовно развитие“ относно: 

(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” 
за ярки постижения в областта на културата за 2017 г. 
 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 
образование“ относно: 

(1) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и 
висшето образование за 2017 г. 

(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на 
предучилищното и училищното образование за 2017 г. 

(3) – даване на съгласие за преобразуване на Помощно училище 
„Братя Миладинови“ – Варна в „Център за специална образователна 
подкрепа“ – Варна. 
 

4. 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 и неотпускане на финансови средства за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция. 

(3) – промяна на Решение № 174-3(7)/20.04.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

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

бюджет“ относно: 
(1) – изменение на решение № 439-3/10/04.08.2016 г. на Общински 

съвет – Варна. 
(2) – изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна. 

(3) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г. на допустими 
разходи по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

(4) – 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 „Интегриран градски транспорт на 
Варна – втора фаза“ по процедура на директно предоставяне на БФП 



„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014 г.-2020 г. – Варна“. 

(5) – опрощаване на държавни вземания. 
(6) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение Бъди зелен_Трансгранично управление на зелена градска 
среда в рамките на урбанизираните територии, по Съвместна 
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски 
инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 

в Община Варна; 
(2) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата; 

(3) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия; 

 

(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектопредложение „Оборудване и обзавеждане на Домашен социален 
патронаж гр. Варна” към Фонд „Социална закрила” на Министерство на 
труда и социалната политика. 

(5) – даване на съгласие за допълване на конкурсни условия при 
възлагане на социални услуги „Защитено жилище“ за лица с психични 
разстройства, „Кризисен център“ за лица претърпели насилие и жертви на 
трафик и „Дневен център“ за пълнолетни лица с увреждания. 

(6) –даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Кризисен 
център за деца“. 

(7) –даване на съгласие за промяна на адреса за предоставяне на 
социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за 
възрастни хора с увреждания. 

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

общинска администрация“ относно: 
(1) – промени в общата численост и структура на общинската 

администрация. 
 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 
дейности и спорт“ относно: 

(1) – изменение и допълнение в „Наредба за финансово подпомагане 
на спортни клубове в Община Варна“. 

(2) – приемане на Правилник на Сдружение „Варна-Европейска 
младежка столица“ за условията и реда за финансово подпомагане на 
младежки проекти, реализирани по Програма „Варна-Европейска 
младежка столица 2017“, одобряване текст на Договор за финансиране 
между Община Варна и Сдружение „Варна-Европейска младежка столица“ 
и възлагане подписването му. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 



(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 
Общински план за развитие 2014 г.-2020 г. на Община Варна и отчет за 
изпълнение на Програмата за неговото изпълнение за 2016 г. 

(2) – даване на съгласие за кандидатстване и заемообразно 
финансиране от Община Варна, с проектно предложение „Цифрово 
съхранение и достъп до архиви на общини“, схема Н 2020 ICT-11-2017 
„Колективни информационни платформи за устойчивост и социални 
иновации“ по Програма Хоризонт 2020. 

(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
проект „Бизнес акселератор на Сeвероизтока“, финансиран по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., одобряване на текст на 

 

Споразумение за партньорство и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да го подпише. 

 
10. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие 

в Общо събрание на акционерите на: 
- „Спортен комплекс „Спартак” АД; 
- „Общинска банка“ АД; 
- „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД. 
- „Спортен комплекс Варна“ АД. 

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

стопанство“ относно: 
(1) – даване на съгласие за прекратяване и заличаване на 

„Амбулатория медицински център за специализирана медицинска 
помощ „Белодробен медицински център Варна”” ЕООД, собственост 
на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД. 

(2) – даване на съгласие за учредяване на търговско дружество с 
наименование „Амбулатория – Медицински център за специализирана 
медицинска помощ – проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(3) – даване на съгласие за продажба чрез търг на ДМА, 
собственост на „Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

(4) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Градски транспорт“ ЕАД. 

(5) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(6) – даване на съгласие за прекратяване на договор между община 
Варна и Сдружение с обществено-полезна дейност „Народно читалище 
Стара Варна 2010“; 

(7) – изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“; придобиване в 
собственост на Община Варна на движими вещи и предоставянето им 
безвъзмездно за управление, ведно с недвижим имот на „Професионална 
гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай 
Хайтов“ – гр. Варна. 

(8) – изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ и предоставяне 
безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал 
Колев“ № 90. 



(9) – даване на предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за 
оптична кабелна линия на Министерство на отбраната. 

 

(10) – обявяване за частна-общинска собственост на сграда, 
находяща се в кк „Св. Св. Константин и Елена“ с идентификатор 
10135.2569.124.2, допълване на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“, одобряване на 
пазарна оценка на имота и възлагане на кмета на Община Варна да сключи 
Допълнително споразумение 1 към договор за присъединяване на обект 
към електроразпределителната мрежа. 

(11) – изменение на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ и предоставяне 
безвъзмездно за управление на Община Варна на имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Овеч“ № 2. 

(12) – отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва 
Соболч“ № 7А. 

(13) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД на новоизграден инфраструктурен обект, 
находящ се в гр. Варна, местност „Траката“. 

(14) – поправка на явна фактическа грешка на решение № 595-2- 
3(15)/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна. 

(15) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2016 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори, и избиране на 
одитори за 2017 г. на: 

-“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 “СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД. 

-“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ 
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД. 

-“ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА” 
ЕООД. 

-“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - 
ВАРНА” ЕООД. 

-“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА 
– СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД. 

-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД. 

-„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА - 1 ВАРНА“ ЕООД. 

-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД. 

-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” ЕООД. 

-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД. “ 

- “Обреди” ЕООД – ВАРНА. 
- „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД. 

-„Пазари” ЕАД. 
-„Градски транспорт” ЕАД. 
-„Ученическо и столово хранене” ЕАД. 



-„ЖИЛФОНД“ ЕООД. 
12. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на Община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на Община Варна. 

 
13. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. 

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

Варна. 
15. Дискусия с гражданите. 
 


	(1) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование за 2017 г.
	(5) – опрощаване на държавни вземания.
	- „Спортен комплекс „Спартак” АД;
	„Градски транспорт“ ЕАД.
	„Дворец на културата и спорта“ ЕАД.
	-“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 “СВЕТА КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД.
	14. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна.

