
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 9 
 

Деветото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на 

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

28.06.2016 г. (вторник) от 09:00 ч. до 18:15 ч. 

 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Питания и отговори на питания. 

 

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

стопанство“ относно: 

(1) - разглеждане и приемане на годишния финансов отчет, баланс и 

отчет за приходи и разходи за 2015 г., освобождаване от отговорност на 

управители, членове на съвети на директори и контрольори, и избиране на 

одитори за 2016 г. на: 

- „АМБУЛАТОРИЯ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА 

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВАРНА” ЕООД.  

- „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 

МЕДИЦИНА 1 - ВАРНА“ ЕООД.  

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - 

ВАРНА” ЕООД.  

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 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.  

- „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - ВАРНА” ЕООД.  

- „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД.  

- „ПАЗАРИ” ЕАД. 

- „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД.  

- „ОБРЕДИ” ЕООД.  

- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД.  

- „ЖИЛФОНД“ ЕООД. 

(2) - приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи 

и разходи за 2015 г., освобождаване от отговорност на ликвидатора и 



избиране на одитор за 2016 г. на „СТОПАНСКА И СПОМАГАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ“ ЕАД /в ликвидация/.  

(3) - прекратяване на дейността на „АМБУЛАТОРИЯ – ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВАРНА” ЕООД. 

(4) - обявяване за публична общинска собственост на недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен погреб“, бл. 6, ет. 1. 

(5) - обявяване за публична общинска собственост на недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Радост“ № 3, вх. А, ет. 1. 

(6) - одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-

юг“. 

(7) - одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Евлоги 

Георгиев“ № 18. 

(8) - учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот 

с идентификатор 10135.2561.2.1, находящ се в гр. Варна, Приморски парк, на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(9) – обявяване за публична общинска собственост на недвижими 

имоти, находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, м-ст „Поряза“, допълване на 

„Годишна програма за 2016 г.“ и учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на „Обреди“ ЕООД, върху имоти общинска собственост. 

(10) - предоставяне за безвъзмездно ползване на Община Варна на 

товарен автомобил, собственост на „Жилфонд“ ЕООД. 

(11) - предоставяне безвъзмездно за управление на район „Младост“, на 

имот общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав 

Варненчик“, бл. 47. 

(12) – предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 

уличното движение“ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1504.84.1.7, находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24. 

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост за 2016 г.“ и продажба на недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Роза“ № 29, на собственика за законно 

построена сграда. 

(14) – одобряване на пазарна оценка чрез продажба на имот, находящ 

се в с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 10 и № 12, на собственика на 

законно построена сграда. 

(15) – прекратяване на договор сключен между Община Варна и 

Сдружение „Международен черноморски клуб“. 

(16) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 265-

7(8)/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна. 

(17) – поправка на решение № 223-6(7)/20.04.2016 г. на Общински 

съвет – Варна. 



(18) – прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Чинар“ № 40 – 42. 

(19) – сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от Закона за 

устройство на територията за недвижими имоти, находящи се в гр. Варна: 

- селищно образувание „Ален мак“, кв. 19;  

- селищно образувание „Боровец – юг“, кв. 40;  

- селищно образувание „Ален мак“, кв. 52. 

(20) – даване на съгласие за извършване на продажба на поземлени 

имоти – частна общинска собственост, върху която са били законно 

изградени сгради, съборени вследствие на бедствието в кв. Аспарухово, гр. 

Варна от 19.06.2014 г. 

 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 

(1) – одобряване на текст на проект за Съвместно споразумение между 

водещия партньор и партньорите по проекта „Интерактивни градове“ на 

ОП УРБАК и упълномощаване на кмета на Община Варна да го подпише. 

(2) – одобряване на проект на допълнително споразумение към 

Споразумението за сътрудничество с „Водоснабдяване и канализация – 

Варна“ ООД във връзка с изпълнение на проект „Подготовка и изпълнение 

на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в 

агломерация кк „Златни пясъци“, Община Варна“ по ОП „Околна среда 

2014 - 2020 г.“ процедура № BG16М1ОР002-1.005 „Втора фаза на проекти за 

изграждане на Водоснабдителна и канализационна инфраструктура, чието 

изпълнение е стартирало по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 

г.“ и упълномощаване кмета на Община Варна да го подпише. 

(3) – даване на съгласие Община Варна да участва в учредяването на 

Организация за управлението на Варненски черноморски туристически 

район.  

 

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

бюджет“ относно: 

(1) – изменение на Приложение № 2 към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

(2) – увеличаване числеността на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 

движение“.    
(3) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в 

страната на кмета на Община Варна. 

(4) – отпускане на финансови средства за покриване на разходи на 

дежурен (неотложен) кабинет на „Диагностично – консултативен център 

Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

(5) – отпускане на финансови средства за покриване на разходи по 

реализиране на програмата „Лечение с метадон на лица, зависими към 



опиоди“ изпълнявана от „Амбулатория групова практика - 

специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 

Варна“ ЕООД.  

(6) – отпускане на финансови средства за ремонт на оптичен 

кохерентен томограф за нуждите на „Специализирана болница по очни 

болести за активно лечение - Варна“ ЕООД.  

(7) – отпускане на финансови средства на „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания –Варна“ 

ЕООД. 

(8) – даване на съгласие за закупуване и предоставяне безвъзмездно на  

пожарникарски ръкавици за нуждите на РД „Пожарна безопасност и 

защита на населението“.  
(9) – даване на съгласие за съфинансиране на проект на Община Варна 

по процедура: „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по 

Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 год., Приоритетна 

ос 8 „Техническа помощ“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 год. 

(10) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 

проектно предложение „Просперитет чрез иновации и насърчаване на 

Устойчиви планове за градска мобилност“, с акроним: PROSPERITY по 

програма Хоризонт 2020. 

 

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 

(1) – даване на съгласие за промяна вида на социалната услуга от 

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца от малцинствен 

произход, на „Център за обществена подкрепа“. 

(2) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Център за 

обществена подкрепа“. 

(3) – даване на съгласие за увеличаване капацитета на „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“ за деца с увреждания. 

(4) – даване на съгласие за увеличаване капацитета на „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“ за деца с множество увреждания. 

(5) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“ за деца с психични разстройства. 

(6) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 

(7) – създаване на Работна група с цел допълнение и изменение на 

Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в 

обществения транспорт на територията на Община Варна. 

(8)   ̶  отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално – битови потребности. 

(9) – избиране на членове на Съвета за сътрудничество по 

етническите и интеграционни въпроси. 

 



6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“ 

относно: 

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

молби на граждани за лечение. 

(2) – освобождаване на управителя, избиране на временно 

изпълняващ длъжността управител и обявяване на конкурс за управител на 

“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН 

РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование“ относно: 

(1) – преобразуване на обслужващите звена - Народна 

астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ и 

Средношколско общежитие „Михаил Колони“ в Центрове за подкрепа на 

личностно развитие. 

(2) – преобразуване и преномериране на ЦДГ, ОДЗ, ОДГ и ЛДГ в 

детски градини.   

(3)  – приемане на Анализ на дейностите на общинските обслужващи 

звена и възлагане на кмета на Община Варна изпълнението на задължения по 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

(4) – вземане на решение за проектни предложения по Приоритетна ос 

3 „Регионална образователна структура“ на ОП „Региони в растеж“  2014 - 

2020 г. 

(5) – даване на съгласие за участие на район „Аспарухово“ при 

Община Варна в проектно предложение “Комплексен модел за образователна 

и социална интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства“.  

 

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

общинска администрация“ относно: 

(1) – вземане на решение за промяна на структурата на ОП „Спорт - 

Варна“. 

 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“ относно: 

 (1) – изменение и допълнение на решения № 2363-17(42)/05, 

06.08.2015 г. и № 236-7(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет – Варна. 

 

10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовно развитие“ относно: 

(1) –  обявяване на 15 август 2016 г. за празничен и неприсъствен 

ден на територията на Община Варна по случай празника на града. 

 

11. Поправка на очевидна фактическа грешка в решения № № 319-

16, 320-16 и 322-17 и 323-17(8)/11.05.2016 г. 

 



12. Избор и упълномощаване на представител на Община Варна за 

участие в Общото събрание на „Овергаз мрежи” АД и „Варна Ефкон” 

ООД. 

 

13. Създаване на постоянни, временни и специализирани комисии към 

Общински съвет – Варна, избор на председатели на комисии и утвърждаване 

на съставите им. 

 

14. Дискусия с гражданите. 

 

 

 


