П Р О Т О К О Л
№8
Осмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се проведе
на 29.09.2020 г. (вторник) от 09:00 ч. до 18:30 ч.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет” относно:
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на община Варна за 2019 г.
(2) – приемане на актуализирана Икономическа рамка за 2020 г.
(3) – даване на съгласие за банков кредит за нуждите на „Градски
транспорт“ ЕАД.
(4) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства за
проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна –
Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, гр. Варна“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
(5) – осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за
обезопасяване на пешеходни пътеки на територията на град Варна.
(6) – осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за
предпроектни проучвания за изграждане на кръстовища на две нива.
(7) – одобряване на допълнителни средства за финансиране чрез
банков заем за обект „Основен ремонт на пътни връзки фактически
свързани с бул. „Васил Левски“ от бюджета на Община Варна за 2020 г.
(8) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
изграждане на техническа инфраструктура на со „Добрева чешма“.
(9) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
допълнително финансиране на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ
„Хемус“ – качване от бул. „Атанас Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105, по
плана на ПЗ „Метро“, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
(10) – вземане на решение за финансиране на предпроектни
проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт
/леко метро/ - направление на трасето от индустриална зона Варна до кк
„Златни пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар
Освободител“ в гр. Варна“ и „Изготвяне на техническо на техническо

задание за „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект –
фаза технически проект за изграждане на бул. „Цар Освободител“ и
изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ - направление
на трасето от индустриална зона Варна до кк „Златни пясъци“, определяне
на терен за депо и изграждане на бул. „Цар Освободител“ в гр. Варна след
избор на вариант на трасе/маршрут“.
(11) – вземане на решение за увеличаване на капитала на търговските
дружества „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и „Ученическо и столово
хранене“ ЕАД.
(12) – опрощавания на държавни вземания.
(13) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД за предпроектни дейности и
проектиране на асансьорна уредба.
2. Питания и отговори на питания.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство” относно:
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2019 г. и
избиране на одитори за 2020 г. на:
1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” –
Варна” ЕООД.
1.1. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД.
1.2. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД.
1.3. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД.
1.4. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД.
1.5. „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД.
1.6. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД.
1.7. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД.
1.8. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
1.9. „Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна” ЕООД
1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД.
1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД.
1.12. „Пазари” ЕАД.

1.13. „Градски транспорт” ЕАД.
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД.
1.15. „Жилфонд“ ЕООД.
1.16. „Обреди” ЕООД.
1.17. „Дворец на културата и спорта” ЕАД.
1.18. „Стадион Спартак“ ЕАД.
(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
ул. „Студентска“.
(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 движими вещи – леки автомобили.
(4) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване действието на
договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2020 г. и Анекс № 1 към същия,
сключен между Община Варна и ОДГ № 24 „Иглика“ и предоставяне
безвъзмездно за управление на Детска градина № 23 „Иглика“, имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Албатрос“ №5.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и предоставяне
безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, имот, находящ се в гр.
Варна, ул. „Кракра“ №2.
(6) – 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 с. Звездица, ул. „Феникс“ №
52 в полза на Народно читалище „Димо Цанков 1927“.
(7) – 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. „Преслав“ № 53
в полза на Фондация „Социалната чайна“.
(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за
разкриване на пенсионерски клуб в помещение, разположено в сграда с
идентификатор 30947.501.321.1, с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52.
(9) – даване на съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да предостави на
ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното
движение“ за временно ползване помещение, находящо се в гр. Варна,
район „Младост“, ул. „Тролейна“ 48.
(10) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“
ЕООД.

(11) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и
духовно развитие” относно:
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за
ярки постижения в областта на културата.
(2) – именуване на улици находящи се в селищни образувания
„Телевизионна кула“, „Акчелар“ и „Манастирски рид, Бялата чешма и
Дъбравата“, район „Приморски“, гр. Варна.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и
образование” относно:
(1) – изменение и допълнение на „Статут за награда „Варна“ в
системата на предучилищното и училищното образование“.
(2) – приемане на „Статут за определяне на Годишни поименни
награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за
постигнати високи резултати“.
(3) – приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Варна 2020 г. – 2021 г. и
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в Община Варна за 2020 г.
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 „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.
8.
Разглеждане
на
постъпилото
искане
с
рег.
№
ОС20000580ВН/29.09.2020 г. от група „ Демократична България“ относно

предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински
съвет – Варна – Тодор Иванов Балабанов.
9. 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 в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Варна.
10. Допълване на Решение № 331-9/6/13, 14.07.2020 г. на Общински
съвет – Варна.
11. Даване на съгласие председателят на Общински съвет – Варна да
членува в Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България.
12. Даване на съгласие Община Варна да участва като член в НПО Център за иновации и дигитален интелект.
13. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет –
Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от
01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
14. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
15. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет –
Варна.
16. Дискусия с гражданите.

