П Р О Т О К О Л
№6
Шестото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството
на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се
проведе на 13.07.2020 г. (понеделник) от 09:00 ч. до 17:00 ч. и на
14.07.2020 г. (вторник) от 09:00 ч. до 11:30 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 ВрК „Изработване на
проект за правилник за организацията и дейността на Общински
съвет – Варна“ относно:
(1) – изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Варна.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и
бюджет” относно:
(1) – даване на съгласие и упълномощаване Кмета на Община Варна
да издаде Запис на заповед за изпълнението на проект „Създаване на
морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил
Левски - Галата 1927“, гр. Варна", по Програма за морско дело и
рибарство 2014-2020 г.
(2) – даване на съгласие и упълномощаване Кмета на Община Варна
да издаде Запис на заповед за изпълнение на проект „Нашето
гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на
околната среда, културно-историческото, природното и морското
наследство“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
(3) – заплащане на местни такси за ползване на детски ясли и детски
градини за срока на въведената извънредна епидемична обстановка.
(4) – даване на съгласие Община Варна да се включи като партньор в
Предефиниран проект № 3 на Националният доверителен екофонд –
„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към
изменението на климата в общините в България“ по Програма
„Опазване на околната среда и климатични промени“, одобряване текст на
Споразумение за партньорство и упълномощаване Кмета на Община Варна
да го подпише.

(5) – изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна и приемане на ново приложение 2 към същата.
(6) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет –
Варна за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Варна.
(7) – изменение на Правилника за дейността на ОП „Управление на
проекти и озеленяване“.
(8) – вземане на решение за разпределение на неразпределената
печалба на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД.
(9) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
нуждите на търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД.
(10) – даване на съгласие Община Варна да участва като партньор по
проект „Европейски дигитални граждани" по програма Европа за
гражданите.
(11) – даване на съгласие за удължаване на срока на издадената
запис в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството по проект „Интегриран градски транспорт на Варна
– втора фаза“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.
(12) –
даване на съгласие за осигуряване на допълнително
финансиране като съфинансиране на дейностите по управлението на
проект с № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт
на Варна – втора фаза“.
(13) – вземане на решение за осигуряване на средства от бюджета на
Община Варна за 2020 г. за финансиране на допълнителни разходи за
обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“
до ул. „Девня“, район „Приморски, район „Одесос“, район „Младост“, гр.
Варна от км. 0 +150 до км. 3+ 000“.
(14) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг
по проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци“,
Община Варна.
(15) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за
финансиране на проект „Битова канализация на част от со „Виница –
север“ – канализационни клонове, кл. 6, кл. 11, кл. 12, кл. 13, кл. 14, кл. 24,
кл. 25, кл. 26“.
(16) – преструктуриране на бюджета на функция „Образование“, във
връзка с осигуряване на допълнителни средства за основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №39
„Приказка“ и ДГ № 47 „Люляче“.
(17) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
изграждане на ограда около храм „Свети Прокопий Варненски“,
изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна, в УПИ за

озеленяване кв. 864, 14 м.р. на град Варна и улична регулация на ул. „Отец
Паисий“, гр. Варна.
(18) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
изграждане на тротоарни настилки в рамките на проект „Пътно
кръстовище по път I-9/Кранево-Златни пясъци-Варна-Бургас/ при КМ
99+095“ /“Долна трака“/.
(19) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
дофинансиране на ремонта на Оперативно отделение в МБАЛ „Света
Анна – Варна“ АД.
(20) – одобряване на договор за съвместна дейност със фондация
„Лъки хънт проджект“ по изпълнение на Национална програма за
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на
Република България и възлагане на кмета на Община Варна да го подпише.
(21) – вземане на решение за предприемане на икономически
мерки във връзка с последиците от извънредното положение в Република
България и удължената епидемична обстановка в страната.
(22) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ гр. Варна
за извършване на ремонтни дейности в двора на училището.
(23) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на
открито в І-ва Езикова гимназия гр. Варна.
(24) – вземане на решение за отпускане на финансови средства
осигуряване от бюджета на Община Варна за проектиране, основен ремонт
и реконструкция на Начално училище „Васил Левски“, кв.
„Аспарухово“, гр. Варна.
(25) – актуализацията на Списъка на средищните детски градини и
училища в Република България за учебната 2020/2021 година.
(26) – допълнение и изменение на Приложение № 21 „Списък на
длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от
бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета на община Варна за 2020
г. в частта на дирекция „Здравеопазване“ и дирекция „Социални
дейности“ при Община Варна.
(27) – опрощаване на държавни вземания.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски
въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – одобряване на Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие – Варна 2014-2020 г. и
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2019 година.
(2) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и
Програмата за неговото изпълнение за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

(3) – даване на съгласие за сътрудничество между Община Варна и
партньора/ите по проект: „Рехабилитация, модернизация и изграждане на
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно
изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и
„Възраждане“ IV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални
дейности и жилищна политика” относно:
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на жизнени и комунално-битови потребности.
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на жизнени и комунално-битови потребности.
6. 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.
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и
духовно развитие” относно:
(1) – изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд
„Култура” на Община Варна.
(2) – актуализиране на Насоки за кандидатстване по
направленията на общински фонд „Култура“ 2020 г.
8. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Опазване и
възпроизводство на околната среда” относно:
(1) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-1х „Варна“
на „Арион груп“ ЕООД.
(2) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-1х
„Варна“, находящ се в гр. Варна, кк „Златни пясъци“ на „Специализирана
болница за рехабилитация – Варна“ АД.

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и
стопанство” относно:
(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“, ПИ 10135.3515.1817.
(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 163, ПИ 10135.3516.30.
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 175, ПИ 10135.3516.24.
(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, жк
„Възраждане“, ПИ 10135.3511.560.
(5) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к.
„Възраждане“, ПИ 10135.3511.1516.
(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Полковник Петър
Динков“ № 4, ПИ 10135.4504.311.
(7) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в: гр. Варна, район „Аспарухово“, со
„Боровец Юг“ , ПИ 10135.5404.2222.
(8) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ
10135.3513.3.
(9) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, ПИ
10135.4501.1221.
(10) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“, ПИ
10135.5426.2543.
(11) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика“, ПИ
10135.5545.3058.
(12) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Гладиола“ № 6, ПИ
10135.2551.473.
(13) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в: Община Варна, с. Звездица, ул.
„Вега“ №29, ПИ 30497.501.121.
(14) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул.
„Доктор Любен Попов“ №20, ПИ 10135.2563.357.
(15) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, ПИ
10135.4501.1680.
(16) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, со
„Боровец Север“ , ПИ 10135.5401.3607.
(17) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Каменар, кв. 54,
УПИ XXI-531.
(18) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Игор
Курчатов“, ПИ 10135.3515.906.
(19) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ
10135.3511.1529.
(20) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ във връзка с
провеждане на търг за отдаване под наем на търговска площ за
разполагане на „вендинг машини“ в сграда, находяща се в гр. Варна, бул.
„Осми приморски полк“ № 43.

(21) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на обект общинска собственост,
представляващ фитнес, разположен в приземния етаж на сградата на III ОУ
„Ангел Кънчев“, ул. „Роза“ № 42.
(22) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ във връзка с
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот,
находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“, №2.
(23) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване
на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по
чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти,
находящи се в гр. Варна, со „Боровец Юг“, ПИ 10135.5403.9607 и ПИ
10135.5403.4191.
(24) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване
на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по
чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имот, находящ
се в гр. Варна, кв. „Изгрев“, ПИ 10135.2551.177.
(25) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване
на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по
чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти,
находящи се в гр. Варна, со „Боровец Юг“, ПИ 10135.5020.36 и ПИ
10135.5403.9581.
(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Прибой“, ПИ
10135.5549.9505 и ПИ 10135.5549.1955.
(27) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Ален мак.
(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на
собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Железни врата“,
ПИ 10135.2554.141.
(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на
собственост върху имот, находящ се в община Варна, местност „Старите
лозя“, Долна Трака, ПИ 10135.2566.6538.
(30) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 103 А,
в полза на Дирекция „Социални дейности“.

(31) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имот, находящ се в с. Тополи, ПИ 72709.502.387, в полза на
Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“.
(32) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имот, находящ се в ж.к. „Чайка“, бл. 19, вх. В, в полза на
Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“.
(33) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи
се в гр. Варна, ул. „Подвис“ №29, бул. „Приморски“ № 2А, в полза на
Общинско предприятие „Спорт-Варна“.
(34) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Здравец“ № 1, в полза на
Детска градина № 48 „Ран Босилек“.
(35) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ №
7, в полза на Дирекция „Социални дейности“.
(36) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“
№33, жк „Владислав Варненчик“, в полза на Дирекция „Превенции“.
(37) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до бл. 34, в полза на Висш съдебен съвет.
(38) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Свети Климент“ № 18, вх. Б, в полза на Областна
дирекция на МВР – Варна.
(39) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 67, в полза на ОУ „Захари Стоянов“.
(40) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №26, в
полза на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост
„Св. Йоан Златоуст“.
(41) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение Община Варна да придобие безвъзмездно в управление от
Държавата имот - публична държавна собственост, находящ се в: гр.
Варна, район „Одесос“, ул. „Никола Кънев“ №10, ПИ 10135.1503.496.

(42) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение Община Варна да придобие безвъзмездно в управление от
Държавата имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, Приморски
парк, ПИ 10135.536.598.
(43) – вземане на решение Община Варна да придобие безвъзмездно
в управление от Държавата имот публична държавна собственост с
идентификатор 10135.2561.13, „Приморски парк“, „Шокъров канал“.
(44) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за провеждане на процедура по придобиване безвъзмездно в
собственост на Община Варна на недвижим имот, находящ се в гр. Варна,
бул. „Христо Ботев“, ПИ 10135.1506.993.
(45) – вземане на решение Община Варна да придобие безвъзмездно
в собственост от Държавата имот, находящ се в гр. Варна, район
„Аспарухово“, Южна промишлена зона, ПИ 10135.5501.261.
(46) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право
на строеж на „Електроразпределение Север“ АД за изграждане на нов
трафопост, върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Виница Север“ , ПИ
10135.2052.781.
(47) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ одобряване на
пазарна оценка във връзка с учредяване възмездно, безсрочно право на
строеж за изграждане на трафопост върху имот, находящ се в гр. Варна, со
„Виница Север“ , ПИ 10135.2052.795.
(48) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване
на пазарна оценка във връзка с учредяване право на пристрояване върху
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Отец Паисий“, ПИ 10135.1502.13.
(49) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД.
(50) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД.
(51) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД.
(52) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.
(53) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД.

(54) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД.
(55) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор №
Д15001165ВН/14.07.2015 г. между Община Варна и Народно читалище
„Петко Рачев Славейков 1928“.
(56) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор №
Д15001394ВН/24.08.2015 г. между Община Варна и АИППМП – ОМ „Д-р
Грациела Височкова – Колева“ ЕООД.
(57) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Витко Христов“, в полза на Сдружение с нестопанска цел
„Съучастие“.
(58) – отмяна на решения № 984-9 и № 984-9-1(22)/30.11. и
01.12.2017 г., прекратяване действието на договор, сключен между
Община Варна и Районен център по трансфузионна хематология - гр.
Варна и вземане на решение за прехвърляне безвъзмездно в собственост
на Държавата – Министерство на здравеопазването имот, находящ се в: гр.
Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100.
(59) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор №
Д15000696ВН/02.06.2015 г., сключен между Община Варна и Окръжен съд
– Варна.
(60) – отмяна на решения № 2333-7(24)/23,24,30.06.2010 г., № 25168(25)/28,29.07.2010 г. и № 2300-7 (42)/05,06.08.2015 г. и прекратяване
действието на договор за наем, сключен между Община Варна и
„АИППДП - д-р Златка Ставрева“.
(61) – предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на
Общинска служба по земеделие-гр. Варна, за обезщетяване на
собствениците с признато, но невъзстановено право на собственост по реда
на ЗСПЗЗ.
(62) – вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна
на Устава на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД.
(63) – вземане на решение за обявяване на имот - публична общинска
собственост в частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
„Козлодуй“, ПИ 10135.1506.392.
(64) – вземане на решение за изричен отказ за прехвърляне на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 45, във фонд
„Продажби“.
(65) – даване на съгласие за подписване на анекси към договори със
спортните клубове, за ползване на общинската спортна база.
(66) – даване на предварително съгласие за процедиране на ПУППР и улична регулация в обхват: ПИ 10135.5506.463, ПИ 10135.5075.39 и
част от ПИ 10135.5506.464, ПИ 10135.5075.45 по плана на град Варна,

местност „Карантината“, район „Аспарухово“ във връзка с изграждането
на обект: „Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско
пристанище „Карантината“, включително обръщач“.
(67) – даване на предварително съгласие за процедиране на ПУП-ПР
и улична регулация в обхват: 10135.5075.46, 10135.5075.47, 10135.5506.477
и част от ПИ 10135.5506.918, 10135.5506.461, 10135.5506.462,
10135.5506.464, 10135.5075.45 по плана на м-ст Карантината, район
Аспарухово, гр. Варна във връзка с изграждането на обект:
“Реконструкция на улица от бул. “Първи май“ към Рибарско пристанище
„Карантината“, включително обръщач” в местност "Карантината“, район
„Аспарухово“, Община Варна.
(68) – прекратяване на договори с номера №Д15000843ВН/22.06.2015
г., №Д15000848ВН/22.06.2015 г., №Д15001053ВН/30.06.2015 г. и
№Д16001441ВН/31.10.2016 г., сключени между Община Варна и „Обреди“
ЕООД и възлагане на „ОБРЕДИ“ ЕООД, извършването на погребалната и
обредната дейности, стопанисването и управлението на гробищните
паркове на територията на Община Варна, както и услугите предоставяни
на гражданите на община Варна в тези паркове и учредяване безвъзмездно
право на ползване на дружеството, върху имоти – общинска собственост,
находящи се в гр. Варна.
(69) – вземане на решение за прекратяване чрез ликвидация на
търговско дружество „Порт палас“ ЕАД.
10. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Варна.
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. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет –
Варна.
13. Дискусия с гражданите.

