
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 17 
 

Седемнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 15.06.2021 г. (вторник) от 09:00 ч. до 18:00 ч. 

 
 
Общински съвет – Варна прие следния 
 
                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Освобождаване на заместник-председател на Общински съвет – 

Варна. 
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – утвърждаване на икономическа рамка за 2021 г. по договор за 

обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 
(2) –  изменение и допълнение на решение № 508-4(14)/04.03.2021 г., 

т. ХІ, т. 2.4.3 на Общински съвет – Варна.       
(3) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в 
полза на Министерството на енергетиката за изпълнение на 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“ на ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност“. 

(4) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова 
дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - 
предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. 

(5) – вземане на решение за осигуряване на финансови средства за 
обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-
югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни 
възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа на стадион 
„Спартак“, находящ се в УПИ III „За стадион със спортно възстановителен 
център и хотел“, кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна“ и за нов обект „ 
Цялостен ремонт на теренна настилка на Стадион „Локомотив“. 



(6) – даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление 
на имоти находящи се в гр. Варна в полза на Регионален исторически музей 
– Варна. 

(7) – даване на съгласие за удължаване срока за подаване на 
декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството за 
2021 г. 

(8) – освобождаване от заплащане на такси за обектите по чл. 72 от 
Закона за местните данъци и такси за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 
г. 

(9) – даване на съгласие за отпускането на финансови средства от 
бюджета на Община Варна, за подмяна на гаражни врати на Първа районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

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

стопанство” относно: 
(1) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 450-3-1 

(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 
(2) – даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на 

моторни превозни средства, собственост на „Пазари“ ЕАД, гр. Варна. 
(3) – вземане на решение за продължаване на срока за извършване на 

ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД. 
(4) – вземане на решение за увеличаване на капитала на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД. 

(5) – вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Панайот Кърджиев“ № 
5, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Център за рехабилитация и 
социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания“ – клон Варна. 

(6) – продължаване срока на договор за учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител“ № 150. 

(7) – продължаване срока на договор за учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху имот – публична общинска собственост, 
представляващ сграда с идентификатор 10135.2561.2.1, находяща се в гр. 
Варна, Приморски парк. 

(8) – предоставяне на имоти общинска собственост на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“ за безвъзмездно управление. 

(9) – одобряване на застраховател на имуществото на „Ученическо и 
столово хранене“ ЕАД - Варна. 

(10) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 

(11) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 
канализация - Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация 
на изграден обект – публична общинска собственост: „Реконструкция, 



модернизация и разширение на ПСОВ – кк „Златни пясъци“ Етапно 
строителство, Етап I Усилване на съществуваща Пилотна конструкция № 1, 
Етап II – „Реконструкция, модернизация на ПСОВ - кк „Златни пясъци“. 

(12) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имоти, находящи се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“  в 
полза на Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално 
подпомагане – Варна“.  

(13) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Державин“ № 25 в полза на 
Сдружение „Асоциация да съхраним жената“.  

(14) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67 в полза на Сдружение 
„Дружество на инвалидите“. 

(15) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2021 г.“ и вземане на решение за 
предоставяне за възмездно ползване на недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Георги Бенковски“ №16, в полза на  Сдружение с нестопанска 
цел „Шанс за хора с увреждания“. 

(16) – вземане на решение за определяне предназначението на 
жилища – собственост на Община Варна.  

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 
(1) –  приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и 

училищното образование в  Община Варна 2021 - 2025 г. 
(2) –  приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Варна за 2021 г. 
(3) – даване на съгласие за въвеждане на задължително предучилищно 

образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на 
Община Варна от учебната 2021/2022 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 предложения за решения от ПК “Архитектура и 
градоустройство” относно: 

(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, местност „Трошеви 
ниви“ и местност „Кюклюк“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ VII-30 „за жилищни сгради“ и УПИ VIII-30 „за 
жилищни сгради“, кв. 30, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. 
Варна. 

(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 485-
6(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Опазване и 

възпроизводство на околната среда” относно: 
(1) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 

разрешителни за водовземане от минерални води: 
- чрез сондаж Р-134х „Св. Св. Константин и Елена“ на „ЗИ ЗИ“ ООД; 
- чрез сондаж Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ на „Шипка-Фуат-

Гювен – Варна“ ООД. 
 
10.  Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 

в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, да 
участва в насрочени през мандат 2019 – 2023 г. редовни и извънредни общи 
събрания на съдружниците на дружеството.  

 
11. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 
01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. 

 
12. Преименуване на обекти с общинско значение – местности на 

територията на Община Варна. 
 
13. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – 

Варна. 
 
14. Дискусия с гражданите.  

 


