
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 3 
 
Третото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 

на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се 
проведе на 27.12.2019 г. (петък) от 09:00 ч. до 14:00 ч. 
 

Общински съвет – Варна прие следния 
 
                              Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Питания и отговори на питания. 
 

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 
бюджет“ относно: 

(1) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2019 г. 
(2) – даване на съгласие за съфинансиране за покриване на разходи 

по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 
гр. Варна“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.   

(3) – приемане на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2020 г. 
(4) – даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива за 

минимален брой ученици.  
(5) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет - 

Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна. 

(6) – упълномощаване на кмета на община Варна да издаде Запис на 
заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство по проект „Естетизация и модернизация на градската 
среда във Варна“ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(7) – упълномощаване на кмета на община Варна да издаде Запис на 
заповед в полза на МРРБ по проект „Модернизация на образователната 
инфраструктура на територията на град Варна“ на ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020 г 

(8) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“  ЕООД. 

(9) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 
ЕООД. 
 



3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 
въпроси и международно сътрудничество“ относно: 

(1) – одобряване на изменение на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на град Варна 2014 – 2020 г. 

(2) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки 
център по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и 
подобрено включване на уязвими групи“, одобряване текст на проект за 
Споразумение за партньорство и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да го подпише. 

(3) – одобряване на текст на Анекс към Партньорско споразумение 
между Община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД по проект „Екологично 
чист транспорт за Варна“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“ и упълномощаване на кмета на Община Варна да го подпише. 
 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 
духовно развитие“ относно: 

(1) – избор на постоянни членове на Експертния съвет към фонд 
„Култура”. 
 

5. Вземане на решение за телевизионно излъчване на заседанията на 
Общински съвет – Варна. 

 
6. Утвърждаване на списък на кандидати за съдебни заседатели при 

Районен съд – град Варна. 
 

7. Избор на общински съветник за представител и член в Областния 
съвет за развитие на област Варна.  
 

8. Избор и упълномощаване на представител на Община Варна в 
общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - 
Варна” ООД и Асоциация по В и К в област с административен център – 
Варна. 
 

9. Определяне на делегат и заместващ го в общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 

10. Избор на членове и председатели на постоянни, временни и 
специализирани комисии към Общински съвет – Варна и промени в 
същите.  

 
11. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

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



 
12. Създаване на постоянни, временни и специализирани комисии 

към Общински съвет – Варна,  избор на председатели на комисии и 
утвърждаване на съставите им. 

 
13. Дискусия с гражданите. 

 


