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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

до 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА - 1 бр. 
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА - 5 бр. 
ХРИСТО ИВАНОВ :. 
ПЛАМЕНА МАРИНОВА 
ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ 
ТОДОР ИВАНОВ 
КОСТА БАЗИТОВ 
СЕКРЕТАР • 1 бр. 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - 1 бр. 
РАДИО "ВАРНА" 
бул. "Приморски" 22 
РАДИО "ДАРИК" 
ул. "Александър Батенберг " № 41 
РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА 
сп. \\Почивка" 
ТЕЛЕВИЗИЯ "ЧЕРНО МОРЕ" 
бул."Владислав Варненчик" № 279В, ет. 2 
В-К "ЧЕРНО МОРЕ" 
бул."Владислав Варненчик" № 279В, ет. 2 
В-К "НАРОДНО ДЕЛО" 
ул. "Генерал Столетов" № З 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 45, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет - Варна, 

С В И К В АМ 

ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Варна, което ще се проведе на 
16.04.2020 г. (четвъртък) от 10:ЗО ч. в Пленарна зала на Община Варна, при 
следния 

П Р О Е К Т З А Д Н Е В Е Н Р Е Д: 

1. Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси и бюджет"
относно: 

(1) - утвърждаване на икономическа рамка за 2020 г., приложение към
договор за обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(2) - вземане на решения за приемане на пакет от икономически мерки за
територията на Община Варна във връзка с обявеното извънредното положение. 

(3) - вземане на решение за отсрочване на задълженията на „Златни пясъци"
АД. 

( 4) - вземане на решение за отсрочване на задълженията на „Двореца на
културата и спорта" ЕАД. 



2, Разглеждане на предложения за решения от ПК "Здравеопазване" 
относно: 

(1) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за
лечение. 

(2) - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за
лечение. 

(3) - отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция. 

( 4) - неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция. 

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. Освобождаване на член на Съвета на директорите на
,.Индустриално-технологичен парк Варна" ЕАД. 

5. Освобождаване на ч� на С
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;а •• дире�орm• 

културата и спорта" ЕА�. / )
на „Двореца на 

С уважение, 

Председател на Общински съвет - Варна 

Изготвил: Юлия Петкова - директор на дирекция „Канцелария на ОбС" 

гр. Варна, бул. ,,Осми приморски полк"43 
тел. +35952/ 820 028 

www.varna.bg 


