
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 14 
 

Четиринадесетото заседание на Общински съвет-Варна, под 
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 04.03.2021 г. (четвъртък) 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 “Собственост и 

стопанство” относно: 
(1) – приемане на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.”. 
(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 304-

9(6)/13,14.07.2020 г. и № 304-9-1(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – 
Варна. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2021 г.“ 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – промени в структурата на „Звено за услуги в домашна среда“ към 

Домашен социален патронаж – гр. Варна. 
(2) – приемане бюджета на Община Варна за 2021 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него, в това число: 
– предоставяне на гориво за календарната 2021 г. за нуждите на 

Театрално-музикален продуцентски център – Варна. 
– предоставяне на гориво за календарната 2021 г. за нуждите на 

Държавен куклен театър - Варна. 
– отпускане на финансови средства на Баскетболен клуб „Тича“. 

 –  отпускане на финансови средства за профилактична програма 
„Комплексно пост – ковид проследяване“ на „Диагностично - 
консултативен център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД. 



 – изравняване на стандартите за държавна делегирана дейност и 
местна дейност, считано от 01.04.2021 г. 

 – отпускане на финансови средства на Варненска асоциация на 
ресторантьори и хотелиери за изложение „Туризъм – експо дестинация 
Варна 2021 и туристическа конференция „Варна – 100 години курортен 
град“ 2021. 

 – отпускане на финансови средства на медии за медийни проекти. 
(3) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 
(4) – промяна на решения № 1030-2(23)/21.12.2017 г. и № 1140-

5(28)/21.03.2018 г., на Общински съвет – Варна, променени с решение № 
156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г.  

(5) – промяна на решение № 1034-2(23)/21.12.2017 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(6) – даване на съгласие за отпускане на целеви субсидии за изготвяне 
на технически проекти, във връзка с изпълнение на Национална програма за 
достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

(7) – изменение и допълнение на т. 9.14 „Цени за ползване на Рибарско 
пристанище Варна“ от Приложение № 2 към Наредбата за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна. 

(8) – изменение и допълнение на приложение № 1 и Приложение № 2 
към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Варна. 

(9) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет –
Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Варна. 

(10) – изменение и допълнение на чл. 56 от Наредбата на Общински 
съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна. 

(11) – изменение и допълнение на решение № 462-3(10)/16.12.2020 г. 
на Общински съвет – Варна. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
 

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 
дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 6: 
„Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от 
пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката“, инвестиционен приоритет № 1, 
Специфична цел № 1, наименование BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна 
грижа+“. 



 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 

„Култура”. 
(2) – именуване на улица, находяща се в Западна промишлена зона, 

район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. 
(3) – именуване на улица, находяща се в с. Звездица, община Варна. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура и 

градоустройство” относно: 
(1) – отмяна на Решения № 1405-8(35)/05.10.2018 г., № 1405-8-

1(35)/05.10.2018 г., № 487-6(10)/16.12.2020 г., № 487-6-1(10)/16.12.2020 г. на 
Общински съвет – Варна и 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. 
 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Туризъм, 
търговия и рекламна дейност” относно: 

(1) – изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на 
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията. 
 

9. Упълномощаване на представителя на Община Варна във 
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД да участва в насрочени 
през мандат 2019 – 2023 г. редовни и извънредни общи събрания на 
съдружниците на дружеството.  
 

10. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 
в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - 
Варна“ ООД, насрочено на 11.03.2021 г. 
 

11. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 
в редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна, 
насрочено на 10.03.2021 г. 
 

12. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – 
Варна. 
 


