
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 10 
 
Десетото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 

на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се 
проведе на 16.12.2020 г. (сряда) от 09:00 ч. до 19:00 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) – даване на съгласие за теглене на банков кредит за нуждите на 
„Градски транспорт“ ЕАД. 

(2) – даване на съгласие за теглене на банков кредит за нуждите на 
Диагностично - консултативен център „Чайка“ ЕООД.  

(3) – изменение и допълнение на решение № 1418-2(36)/19.12.2018 г., 
т. I и III на Общински съвет – Варна, във връзка със срока на усвояване и 
погасяване на банков кредит. 

(4) – даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици. 

(5) – внедряване на модел „Едно към едно /1:1/ в девет общински 
училища в гр. Варна и осигуряване на средства за електронни устройства 
Хромбук. 

(6) – одобряване на средства за съфинансиране по проект 
„Изграждане на „Център за грижа с лица с различни форми на деменция и 
ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми 
на деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“. 

(7) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими 
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 
компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 г. 

(8) – одобряване на текста на Споразумение за партньорство по 
Проект „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.  



(9) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти „Екологична 
и устойчива рибарска област“, Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива 
рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна 
рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. 

(10) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти 
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. 

(11) – даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед за проект „Изпълнение на стратегия за 
водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска 
група варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по програма за морско 
дело и рибарство 2014-2020 г. 

(12) – даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед за изпълнението на проект „Създаване на 
морски образователен център, обновяване и оборудване на Народно 
читалище „Васил Левски – Галата 1927“, гр. Варна“. 

(13) – 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.“ в частта на дирекция „Социални 
дейности“ при Община Варна. 

(14) – освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 
определен период от 2020 г., във връзка с COVID-19. 

(15) – изменение на Наредбата за определянето администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. 

(16) – приемане на Наредба за реда и условията за пътуване в 
обществения транспорт на Община Варна и приемане на цени на превозни 
документи. 

(17) – приемане на мерки за подпомагане на засегнатите лица от 
противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-
677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с 
пандемията от COVID-19. 

(18) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.  

(19) – опрощавания на държавни вземания. 
(20) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства по проект 

„Красива България“–2021, мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура“ със заявление за „Основен ремонт и реконструкция на 
площадки за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство“.   



(21) – вземане на решение да бъдат изплатени финансови средства, 
като целева субсидия в район с повишен здравен риск на лечебните 
заведения с разкрити и функциониращи „Ковид зони“ в подкрепа на 
работещите на първа линия в условията на развиваща се пандемия от 
COVID – 19. 

(22) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства от 
бюджета на Община Варна за закупуване на мобилен рентген и скенер. 

(23) – вземане на решение за сертифициране на Община Варна  по 
сертификат ISO 37001 – anty-bribery. 

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

стопанство“ относно: 
(1) – 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, ул. „Роза“ 
№ 1, ПИ 35701.503.87. 

(2) – 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, ул. „Хан 
Кардам“ № 4, ПИ 35701.501.353. 

(3) – 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, ул. „Хан 
Аспарух“ № 12, ПИ 35701.501.508. 

(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 община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Аспарух“ № 11, ПИ 35701.501.315. 

(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 община Варна, с. Каменар, ул. 
„Момина сълза“ № 30-32, ПИ 35701.503.428. 

(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 община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ 
№ 46, ПИ 35701.503.89. 

(7) – 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. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор 
10135.2556.355.2.6.  



(8) – 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. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор 
10135.2556.355.2.5.  

(9) – 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, жк 
„Чайка“ до бл. 34, в полза на Висш съдебен съвет за нуждите на 
Апелативен съд – Варна.  

(10) – 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 
местност „Баба Алено“, в полза на Приют за временно настаняване на 
бездомни и социално слаби лица.  

(11) – 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, жк „Владислав Варненчик“, в полза на Основно училище 
„Патриарх Евтимий“.  

(12) – 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. „Братя Миладинови“ № 19, в полза на Основно училище 
„Кирил и Методий“.  

(13) – 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. „Подвис“ № 29, в полза на Първа езикова гимназия – Варна.  

(14) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се гр. Варна, жк „Младост“ I, , в полза на 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и Основно 
училище „Антон Страшимиров“.  

(15) – 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. „Яне Сандански“ № 1, в полза на Детска градина № 5 
„Слънчо“. 

(16) – изменение 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. 



„Цар Освободител“ № 64, в полза на Сдружение „Асоциация да съхраним 
жената“. 

(17) – изменение 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“. 

(18) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Шипка“ № 17-19, в полза на Сдружение „Синдикат на българските 
учители“.  

(19) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване 
действието на договор с рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, в полза на Детска градина № 10 
„Карамфилче“. 

(20) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за учредяване на право на ползване върху имот, находящ се в м. 
Кайряк, ПИ 10135.4016.28., за устройване на 150 броя пчелни семейства. 

(21) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за ползване 
спортните обекти и съоръжения на Община Варна в СК „Простор“, СК 
„Локомотив“, ПК „Приморски“, Многофункционална спортна зала на 
Първа езикова гимназия, ОСРК „Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна 
база и Гребна база на спортните клубове. 

(22) – 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. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, 
находящи се в гр. Варна, жк „Чайка“, ПИ 10135.2562.273, ПИ 
10135.2562.270, ПИ10135.2562.214 и ПИ10135.2562.142. 

(23) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация 
новоизградени инфраструктурни обекти.  

(24) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 89-2 
(4)/11.02.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

(25) – вземане на решение за увеличаване на капитала на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД и промяна на Устава 
на дружеството.  



(26) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, находящ се в гр. 
Варна, СО „Планова“. 

(27) – определяне предназначението на жилища – собственост на 
Община Варна. 

(28) – вземане на решение за закриване на специализирано звено за 
изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 
бюджет – Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

(29) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“ 
ЕООД. 

(30) – отмяна на решение № 385-3/(8)29.09.2020 г., даване на 
съгласие за прекратяване действието на договор с рег. № 
Д20001575ВН/25.11.2020 г. и вземане решение за прехвърляне 
безвъзмездно в собственост на Висш съдебен съвет имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Кракра“ № 2.  

(31) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение Община Варна да придобие безвъзмездно собствеността върху 
недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47. 

(32) – даване на съгласие за бракуване на автобуси – собственост на 
„Градски транспорт“ ЕАД. 

(33) – даване на съгласие за изработване и одобряване на проект за 
Подробен устройствен план – План за регулация за изменение на УПИ VІІ 
„Ритуален комплекс“ /ПИ10135.1506.401, ПИ 10135.1506.948, ПИ 
10135.1506.397/, кв.108 по плана на 7-ми микрорайон на град Варна, 
ул.“Крали Марко“ № 1, 3, 5. 

 
4. 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. 
(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, за разкриване и функциониране на социална услуга „Приют“ с 
капацитет 50 места.  

 
5. 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. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура и 

градоустройство“ относно: 
(1) – одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, община 
Варна“. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ VI-318, 334 „за жилищна сграда и трафопост“, кв. 
24, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(3) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ ХVI-135, 136 „за обществено обслужване, жилища и 
трафопост“, кв. 34, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община 
Варна. 

(4) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ IХ-314 „за жилищни сгради и трафопост“ и УПИ Х-
314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни сгради и трафопост“, кв. 
19, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(5) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ: V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 
„за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за 
жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за 
жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“ от кв. 13 и УПИ: I-
300 „за жилища“, II-300 „за жилища“, III-300 „за жилища“, VI-300 „за 
жилища“, V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“, 
VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за 
жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за жилища и трафопост“, XIV-
300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“, XVI-300 „за жилища“, XVII-300 
„за жилища“ от кв. 39 и улична регулация от о.т. 375 до о.т. 395, по плана 
на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(6) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решения № 574-
9(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)31.01.2018 г. на Общински съвет – 
Варна. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация“ относно: 
(1) – одобряване на Правилник за работата на общинското 

предприятие „Спорт - Варна“. 



(2) – одобряване на Правилник за работата на общинското 
предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. 

(3) – одобряване на Правилник за работата на общинското 
предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 
уличното движение“. 

(4) – одобряване на Правилник за работата на общинското 
предприятие „Общински паркинги и синя зона“. 

(5) – одобряване на Правилник за работата на общинското 
предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

(6) – промяна в общата численост и структура на общинската 
администрация. 

 
8. Изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – Варна 

за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна. 
 
9. Избор на общински съветници за представители и членове в 

Областния съвет за развитие на област Варна.  
 
10. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 
11. Избор на представител на Община Варна за участие в Общото 

събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД. 
 


