
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 44 

 

Четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 26.09.2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 11:00 ч. 
 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

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

бюджет“ относно: 

(1) – изменениe на Наредбата за реда и условията за пътуване на 

преференциални цени в обществения транспорт на територията на 

Община Варна. 

(2) – одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество 

между Община Варна, Сдружение „Конфедерация на независимите 

синдикати в България“, Сдружение „Съюз на транспортните синдикати в 

България“ и „Градски транспорт“ ЕАД. 

(3) – осигуряване на финансови средства от бюджета на Община 

Варна за изграждане на четири броя извънулични паркинги в район 

„Одесос“, район „Приморски“ и район „Аспарухово“.  

(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2. 

„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“. 

(5) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с проектно 

предложение „Създаване на морски образователен център, обновяване и 

оборудване на Народно читалище „Васил Левски - Галата 1927“, гр. 

Варна“. 

(6) – вземане на решение за дарение на ремонт в полза на 

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – гр. Варна. 

(7) – вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна на 

устава на  „Стадион Спартак“ ЕАД.   

(8) – вземане на решение за осигуряване на финансови средства за 

обект: „Реконструкция на ул. „Кольо Фичето“ в участъка от о.т. 4084 

през о.т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т.4284, по плана на 

Западна промишлена зона, гр. Варна“. 

 



2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси  и международно сътрудничество“ относно: 

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

проектно предложение по процедура SU-ICT-02-2020, програмна група 

покани „Киберсигурност“ по Програма Хоризонт 2020. 

(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 

проектно предложение по процедура INFRADEV-01-2019-2020, програмна 

група покани „Развитие и дългосрочна устойчивост на новите 

общоевропейски изследователски инфраструктури“ по Програма 

Хоризонт 2020. 

 

3. 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. 

 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване“ относно: 

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

асистирана репродукция. 

(2) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 

 

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 – Парцеларен план 

за обект: „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн“, крило 

север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно 

море при кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.“ 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 

и застрояване за УПИ VIII-594, 565 и УПИ ІІІ-562, 566, 567 „за градска 

болница“ и план за улична регулация от о.т. 3686 до о.т. 1334, кв. 400 по 

плана на 10 м.р., гр. Варна. 

 

6. 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.‟ 



 

7.  Определяне на кандидатите за съдебни заседатели при Районен 

съд – град Варна. 

 

8. Одобряване на проект на договор за уреждане отношенията между 

кмета на Община Варна и ректора на Медицински университет „Проф. д-р 

П. Стоянов“ – Варна. 
 


