Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Варна.
2. Избор на членове и председатели на постоянни, временни и
специализирани комисии към Общински съвет – Варна.
3. Присъждане на Годишни поименни награди на Община Варна
за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи
резултати.
4. Отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
5. Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с нов срок по
проект „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 г.“ по
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
6. Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с нов срок по
проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД.
7. Увеличаване на капитала на „Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна”
ЕООД и промяна на Устава на дружеството.
8. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с
проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление“,
Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управление на ЕСИФ“ (ПО4),
по процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа
от 27 областни информационни центрове“.
9. Вземане на решение за телевизионно излъчване на заседанията
на Общински съвет – Варна.
10. Избор и упълномощаване на представител на Община Варна да
участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с
административен център Варна, насрочено на 18.12.2015 г.

11. Освобождаване на контрольори на „Обреди” ЕООД,
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД, „Диагностично
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД и
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД.
12. Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с нов срок по
Проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и
зони за обществен отдих на град Варна” на ОП “Регионално развитие”
2007-2013 г.
13. Даване на съгласие за подписване на Анекс към договор за
безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Естетизация и
модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на
град Варна“.
14. Възлагане на ПК „Собственост и стопанство“ да разгледа
въпроса за отдаването под наем на част от магазин в Централни гробища,
находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1.
15. Дискусия с гражданите.

