
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 41 
 
Четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 27.06.2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 17.30 ч. 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство“ относно: 
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2018 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2018 г. и 
избиране на одитори за 2019 г. на: 

1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” 
– Варна” ЕООД. 

1.1. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски 
– Аспарухово – Варна” ЕООД. 

1.2. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 
1.3. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 
1.4. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 

Екатерина“ ЕООД. 
1.5. „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД. 
1.6. „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД. 

1.7. „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение –Варна” ЕООД. 

1.8.  „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

1.9. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 
1 –Варна” ЕООД. 

1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД. 
1.12. „Пазари” ЕАД. 
1.13. „Градски транспорт” ЕАД. 
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
1.15. „Жилфонд“ ЕООД. 



1.16. „Обреди” ЕООД. 
1.17. „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
1.18.  „Стадион Спартак“ ЕАД. 
1.19.  „Централен универсален магазин Варна“ АД. 
1.20. „КОТ – Варна“ЕООД. 
(2) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД. 
(3) – даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на 

сервитутни права между „Градски транспорт“ ЕАД и Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“. 

(4) – придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна на 
движими вещи – частна държавна собственост, представляващи доставено 
медицинско оборудване от Министерство на здравеопазването в 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение  проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(5) – изменение на решение № 1211-2(29)/03.04.2018 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(6) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 1622-
7(39)/24.04.2019 г. и №1622-7-1(39)/24.04.2019 г. на Общински съвет – 
Варна. 

(7) – прекратяване чрез ликвидация на „КОТ-Варна“ ЕООД. 
(8) – прекратяване чрез ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД. 
(9) – отмяна на решение № 97-2(5)27.01.2016 г. и предоставяне на 

имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Генерал Скобелев“    № 8 за безвъзмездно ползване на „Дружество с 
увреждания „Бриз-2014“. 

(10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне 
на имот общинска собственост ПИ 10135.5502.103 за управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“. 

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне 
на имот общинска собственост ПИ 10135.5502.551 за управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“. 

(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“    № 7, в полза на Дирекция „Образование 
и младежки дейности“. 

(13) – предоставяне на движима вещ – павилион, общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, бул. „Чаталджа“ № 111 за 
безвъзмездно ползване на „Сдружение на жените с онкологични 
заболявания и техните сподвижници“. 



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

бюджет“ относно: 
(1) – даване на съгласие и упълномощаване кмета на Община Варна 

да издаде запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната 
политика за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания на територията на Община Варна“.  

(2) – изменение на решение № 1423-2/36/19.12.2018 г. на Общински 
съвет – Варна, даване на съгласие и упълномощаване кмета на Община 
Варна да издаде запис на заповед в полза на  Държавен фонд 
„Земеделие“. 

(3) – вземане на решение за започване на процедура за реда и начина 
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци за освобождаване на натрупаните в 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна средства за 
отчисления, за заплащане на предварителното третиране и 
оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на територията 
на община Варна. 

(4) – изменение на Приложение № 4 от бюджета на Община Варна за 
2019 г., във връзка с Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана“. 

(5) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
Община Аксаково. 

(6) – актуализиран  на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и 
на лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на 
община Варна за 2019 г.“ от бюджета на Община Варна за 2019 г., в частта 
на дирекция „Туризъм“ при Община Варна. 

(7) - изменение на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на община 
Варна за 2019 г.“ от бюджета на община Варна за 2019 г. в частта на 
дирекция „Здравеопазване“ при община Варна. 

 (8) – приемане на такси за водовземане от минерални води, 
определяне на общото водовземане на минерална вода и служебно 
изменение на действащите към момента разрешителни за водовземане от 
минерални води, както и продължаване срока на действие на изтекли 
разрешителни. 

 (9) – допълнение на т. 13 от Приложение № 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 
на територията на община Варна. 

(10) – отпускане на финансови средства на Футболен клуб 
„Спартак 1918“ от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

(11) – отпускане на финансови средства за основен ремонт и 
реконструкция на параклис в централния Варненски гробищен парк. 



(12) – отпускане на целева субсидия за извършване на ремонт на 
фасадите на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД. 

(13) – предоставяне на финансови средства за обновяване фасадите 
на Арменското училище и Арменската църква „Свети Саркис“. 

(14) – даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство и 
съфинансиране от бюджета на Община Варна за 2019 г. по Проект 
„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на 
град Варна“. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 

на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение към 
решение № 1642-8(39)/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна.  

(4) – възлагане на социална услуга от общ икономически интерес 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. 
 (5) – даване на съгласие за разкриване на  социални услуги – 
делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на 
територията на община Варна, считано от 01.01.2020 година. 
 (6) – даване на съгласие за закриване на социална услуга и 
второстепенен разпоредител с бюджет Дом за деца, лишени от родителска 
грижа „Княгиня Надежда“, с капацитет 10 места, делегирана от държавата 
дейност, на адрес: гр.Варна, ул. „Кракра“ № 2. 

(7) – одобряване проект на Споразумение за съвместни дейности 
в изпълнение на препоръката на Съвета на Европейския съюз, относно 
интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. 

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места“ относно: 

(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за урегулиран поземлен имот ХХ-264, 265, 266 „за жилищни 
сгради“, кв. 18, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, Община 
Варна. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 



(1) – даване на съгласие за подписване на Споразумение за 
побратимяване между станица Натухаевская, гр. Новорусийск, Русия и с. 
Казашко, Община Варна, Република България. 

(2) – одобряване на текст на проект за Споразумение за 
сътрудничество за създаването на Платформа за сътрудничество за 
региона на Портала Дунав-Черно море (DBS) по проект № DTP1-050-3.1. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Правна 

комисия“ относно: 
(1) – изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Варна. 
(2) – изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и Приложение № 1 към нея. 

(3) – приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и 
ползване на социални жилища в Община Варна, изградени по проект 
„Изграждане на социални жилища на територията на гр. Варна“ по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 
Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(4) – изменение и допълнение на Правилника за работата на 
Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ – Варна. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Опазване и 

възпроизводство на околната среда“ относно: 
(1) – приемане на актуализирана „Програма за опазване на околната 

среда на Община Варна 2019 – 2023 г.“ 
 
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Структури и 

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

Общинско предприятие „Зоопарк – СЦ“ Варна. 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на „Годишен план за приватизация за 2019 г.‟ 
(2) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационни оценка на обект по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2019 г., представляващ фурна и земя, 
находящ се в град Варна, ул. „Шейново” № 24, предмет на АОС 
№7236/08.01.2013 г. 



(3) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по „Годишния план за приватизация за 2019 г.” 

 
11. Обявяване на 15 август 2019 г. за празничен и неприсъствен 

ден на територията на Община Варна по случай празника на града. 
 
12. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 

в Общо събрание на съдружниците на „Вестник Народно дело“ ООД, 
насрочено на 28.06.2019 г. 

 
13. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

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

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

Варна. 
 
15. Дискусия с гражданите. 

 


