
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 8 

 
Осмо заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на 

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

на 11.05.2016 г. (сряда) от 09:00 ч. до 17:20 ч. 

 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Питания и отговори на питания. 

 

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

духовно развитие“ относно: 

(1) – удостояване с почетен знак за заслуги към Варна. 

(2) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” 

за ярки постижения в областта на културата за 2016 г. 

(3) – приемане на докладите за осъществените читалищни дейности 

и разходваните средства от бюджета за 2015 г. и Годишна програма за 

развитие на читалищната дейност на територията на Община Варна 
за 2016 г. 

(4) – именуване на улици  находящи се в со „Орехчето“, с. Звездица, 

община Варна. 

 

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 2016 г. 

(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2016 г. 

(3) –   закриване на Седмична детска градина № 34 „Горски кът“, 

находяща се в кк „Златни пясъци, гр. Варна.   

 

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

относно: 

(1) – приемане на Общинска стратегия за превенция на 

ХИВ/СПИН и СПИ 2016 - 2020 г. 

 

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт“ относно: 

(1) – отмяна на действащата „Наредба за условията и реда за 

финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от 



неправителствени организации и неформални младежки групи по 

програма „Младежки дейности“ на община Варна“ и приемане на нова 

наредба. 

(2) – отмяна на действащата „Наредба за функционирането на 

Младежка доброволческа служба – община Варна“ и приемане на нова 

наредба. 

 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 

(1) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 184-

5(7)/20.04.2016 г. 

 

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

стопанство“ относно: 

(1) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 

публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, 

находящ се в Община  Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ 

с идентификатор № 72709.501.927.  

(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 

публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, 

находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ с 

идентификатор № 72709.501.926.  

(3) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 

находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен“ № 16.  

(4) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 

находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 110.  

(5) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 

находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, представляващ ПИ с 

идентификатор 10135.4502.287. 

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

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

„Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3196.  

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

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

Седмочисленици“ № 13.  

(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

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

дере“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4503.325.  

(9) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

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

„Сотира“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2508.1423.     

 (10) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв. 

„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2Б.  



 (11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

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

Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор № 

10135.2575.1699.  
 (12) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

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

Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор № 

10135.2575.1698. 
 (13) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в Община Варна, с. 

Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 8а, представляващ ПИ с идентификатор 

№ 72709.501.953.  
(14) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с 

придобиване безвъзмездно от Община Варна на част от имот, находящ се в 

гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с 

придобиване безвъзмездно от Община Варна на имот, находящ се в гр. 

Варна, кв. „Аспарухово“, жк. „Дружба“ бл. 9, ет. 1. 

(16) – даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на 

ползване върху имот частна - общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ № 24.  

(17) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с 

предоставяне безвъзмездно за управление имот и сгради, находящи се в гр. 

Варна, жк. „Възраждане“, Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров“. 

(18) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване и 

управление на районните администрации изградените на тяхна територия 

закрити велопаркинги. 
(19) – 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: 

- „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.  

- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

„ЧАЙКА““ ЕООД. 
(20) – предоставяне на право на ползване върху Стадион 

„Локомотив“ и Стадион „Спартак“, гр. Варна. 



 

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

бюджет“ относно: 

(1) – даване на съгласие за финансиране на недопустими разходи по 

проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и 

изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, 

гр. Варна“, по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 

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

финансиране по проект „Канализационна помпена станция – 5 главна, 

напорна канализация до о.т. 131, довеждаща канализация да о.т. 134 и о.т. 

73, реконструкция на водопроводна мрежа от о.т. 131 до о.т. 73 в кв. 9, 14, 

15 и 16 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

(3) – одобряване на Споразумение за партньорство за проектно 

предложение „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка 

не деца в неравностойно положение“. 

(4) – опрощаване на неплатените такси в Домашен социален 

патронаж – Варна за 2015 г. 

(5) – допълване на Приложение 21 от бюджета на Община Варна за 

2016 г. 

(6) – приемане на Общинска програма „Детско дентално здраве“ 

и допълване на Приложение 22 от бюджета на Община Варна за 2016 г. 

(7) – увеличаване на финансирането и капацитета с 200 места на 

социалната услуга „Обществена трапезария“, предоставяна от фондация 

„Вяра Надежда Любов“ за периода от 01.05.2016 г. до 30.09.2016 г. 

(8) – отпускане на финансови средства за закупуване на 32 броя 

защитни каски за мотоциклети и бонета за нуждите на сектор 

„Специализирани полицейски сили“ при ОД на МВР - Варна. 

(9) – отпускане на финансови средства за закупуване на 10 броя 

специални топлозащитни облекла на Втора районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението”. 

(10) – отпускане на финансови средства за провеждане на 

Международен форум на европейския туристически бранш под наслов 

MTS Get Together Bulgaria 2016 г. в гр. Варна, кк „Златни пясъци“.  

(11) - даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор 

в международен проект със заглавие „Ангажимент към европейското 

доброволчество в Страсбург“ по програма за Еразъм+. 

 (12) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно 

предложение по Пилотна схема за насърчаване използването на 

електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд. 

(13) – допълнение към Приложение 21 към решение 106-

3/5/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна. 

(14) – даване на съгласие за участие на Община Варна като 

партньор в проектно предложение по Програма за транснационално 

сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. 

 



9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт“ 

относно: 

(1) – актуализация и оптимизация на Транспортна схема на Община 

Варна. 

 

10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм, 

търговия и рекламна дейност“ относно: 

(1) – изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на 

преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията. 

 

11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 

(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението 

на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна за 

периода 01.01.2015 г.-31.12.2015 г. 

(2) – даване на съгласие и упълномощаване на кмета на община 

Варна да подписва Споразумения между Агенция за социално 

подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, община 

Варна и приемните семейства, във връзка с реализиране на проект 

„Приеми ме 2015 г.“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г.  

(3) – одобряване текст на Меморандума за сътрудничество между 

Община Варна и „Елдрайв“ ЕАД за изпълнение на проект за изграждане 

на Система за градска електромобилност в град Варна и упълномощаване 

кмета на Община Варна да го подпише. 

 

12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред 

и сигурност“ относно: 

(1) – приемане на План за защита на населението при бедствия. 

 

13. Упълномощаване на представителя на Община Варна в общото 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Варна” 

ООД, „Спортен комплекс Варна” АД и определяне и упълномощаване 

представителя на Община Варна в общото събрание на съдружниците на 

МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

 

14. Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за 

изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна. 

 

15. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на община Варна в общото събрание на 

търговските дружества, собственост на община Варна. 

 



16. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на „Годишния план за приватизация за 2015 г.“. 

 

17. Създаване на постоянни, временни и специализирани комисии 

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

утвърждаване на съставите им. 

 

18. Дискусия с гражданите. 

 

 

 


