
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 20 
 

 
Двадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 29.09.2021 г. (сряда)  от 09:00 ч. до 19:00  ч. и 
30.09.2021 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 10:30 ч.   
 
 
 

Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н       Р Е Д : 
 

1. Предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на 
Общински съвет – Варна и избор на председател. 

 
2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет-Варна. 
 
3. Питания и отговори на питания.  
 
4. 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 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, 
членове на съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на 
одитори за 2021 г. на: 

1.1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” – 
Варна” ЕООД. 

1.2. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово – Варна” ЕООД. 

1.3. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 
1.4. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 
1.5. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 

Екатерина“ ЕООД. 
1.6. „Диагностично – консултативен център „Чайка” ЕООД. 
1.7. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 
1.8. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 



1.9. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД. 

1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД. 
1.12. „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
1.13. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
1.14. „Обреди” ЕООД. 
1.15. „Пазари” ЕАД. 
1.16. „Градски транспорт” ЕАД. 
1.17. „Стадион Спартак“ ЕАД. 
1.18. „Жилфонд“ ЕООД. 
(2) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД.  
(3) – одобряване на застраховател на имуществото на Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. 
Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(4) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

(5) – допълнение на Решение № 351-2 (9)/28.06.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(6) – даване на съгласие за подписване на Анекс към договор с рег. № 
Д17001048ВН/10.07.2017 г. между Община Варна и Сдружение „Здраве, 
култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ за учредяване на 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва 
Соболч“ № 7А. 

(7) – даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на 
движими вещи и моторни превозни средства, собственост на „Жилфонд“ 
ЕООД, гр. Варна. 

(8) – вземане на решение за приемане на Наредба за условията и реда 
за провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление и 
контрол на публичните предприятия на Община Варна и Политика за 
участието на Община Варна в общинските публични предприятия.  

(9) – предоставяне на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на изграден обект „Частично 
изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в 
СО „Ален Мак“, гр. Варна. Етап I – Главни колектори 1 и 2, Етап II – Главни 
колектори 3 и 4“. 

 
5. 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 2020 г. 

(2) – утвърждаване на Програма на Община Варна за повишаване на 
информираността на жителите на общината за имунизацията срещу Ковид-
19 и убеждаване в полза на масовата ваксинация. 

(3) – вземане на решение за започване на процедура по реда на чл. 25, 
ал.2 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци за освобождаване на натрупаните в РИОСВ - Варна 
средства от отчисления, за заплащане на услугите по предварителното 
третиране и оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на 
територията на община Варна. 

(4) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Европейско сътрудничество“, по програма „Творческа 
Европа 2021-2027“. 

(5) – даване на съгласие за закупуването на актив „RFID система за 
сигурност, контрол и проследяване на книги, използваща високочестотни 
UHF етикети“. 

(6) – определяне на основни месечни заплати на кметове на кметства.  
(7) – изменение на Наредба за условията и за реда за финансово 

подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 
организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна. 

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД. 

(9) – изменение и допълнение на решение № 434-2(10)/16.12.2020 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(10) – одобряване на промени в общата численост на структурата на 
ОП „Комплекс за детско хранене“. 

(11) – даване на съгласие за извършване на ремонт на ефектно 
осветление на фасада на катедрален храм „Св. Успение Богородично“, гр. 
Варна. 

(12) – даване на съгласие за отпускане на целева субсидия на църковно 
настоятелство на храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“. 

(13) - одобряване на проект на споразумение между Община Варна и 
Агенция „Пътна инфраструктура“, във връзка с промяна на Списъка на 
републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната 
инфраструктура – винетна такса. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт“ относно: 
(1) – приемане на „Статут за присъждане на награда „Юнакъ“ за 

постижения в областта на спорта“. 
 



7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 
духовно развитие“ относно: 

(1) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности за 
2019 г. и разходваните средства за народните читалища, находящи се 
територията на община Варна.  

(2) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности за 
2020 г. и разходваните средства за народните читалища, находящи се 
територията на община Варна. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука  

образование“ относно: 
(1) – изменение на Наредбата за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и 
целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община 
Варна.   

 
9. 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. 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – 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 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.. 

(2) – допълване на Решение №424-2/10/16.12.2020 г. на Общински 
съвет – Варна и одобряване текст на Споразумение за партньорство по 
проектно предложение „Интегрирани мерки за социална интеграция и 
подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, 
процедура BG05M9OP001-2.056 „Социална-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъп до образование“ 
– компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., с партньорите, 
посочени в него. 

 



11. 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. 

 
12. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 
01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 
 
13. Избор на делегат в Общото събрание на Националното сдружение 

на общините в Република България. 
 
 
14. Избор на председатели на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна и промени в съставите им.  
 
15. Дискусия с гражданите.  

 


