
                                                           

 

Приложение към решение  

 

№ ………….(….)/…...2021 г. 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

за дейността на Общински съвет – Варна 

за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

на основание чл. 9, ал. 1, т. 8 от „Правилник за организацията и  

дейността на Общински съвет – Варна“ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

За отчетният период Общински съвет – Варна проведе 7 заседания в осем 

заседателни дни, а именно: 12/29.01.2021 г., 13/15.02.2021 г., 14/04, 05.03.2021 г., 

15/14.04.2021 г., 16/20.05.2021 г., № 17/15.06.2021 г. и № 18/30.06.2021 г. 

 

За същия период са отправени 28 питания към кмета на Община Варна от 

общинските съветници: Христо Боев, Стела Николова, Цончо Ганев, Георги Георгиев, 

Костадин Костадинов, Руслан Златев, Христо Атанасов, Огнян Къчев, Николай 

Капитанов, Мартин Златев, Бранимир Балачев. Обичайна практика е кметът на 

общината да присъства при задаването на въпросите и да отговаря на място. 

Постъпили са 6 броя устни и 10 броя писмени отговори от кмета на Община Варна на 

питания отправени към него. 

 

Общински съвет – Варна през периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. е със 

следната конфигурация от политически групи: 

 

 

ГРУПА  ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

рег. № ОС19000693ВН/06.11.2019 г. 

 

Председател: Костадин Тодоров Костадинов 

1. Георги Иванов Георгиев 

2. Костадин Тодоров Костадинов 

3. Николай Кръстев Костадинов 

4. Цончо Томов Ганев 

 

 

ГРУПА  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

рег. № ОС19000704ВН/13.11.2019 г. 

С уведомление рег. № ОС21000114ВН/04.03.2021 г. общинският съветник 

Мария Тодорова Тодорова заявява, че напуска групата общински съветници от 

коалиция „БСП за България“, считано от 04.03.2021 г. 

 

Председател: Огнян Василев Къчев 

Секретар:       

1. Анелия Димитрова Клисарова 

2. Димитър Иванов Чутурков 

3. Иван Любчев Иванов 

4. Мартин Живков Златев 

5. Огнян Василев Къчев 

6. Руслан Владков Влаев 



7. Христо Бойчев Боев 

 

ГРУПА  „СВОБОДА И ВОЛЯ“ 

рег. № ОС19000715ВН/20.11.2019 г. 

 

Председател: Щериана Валентинова Иванова 

1. Ахмед Сали Ахмед 

2. Велин Велинов Стоянов 

3. Генадий Христов Атанасов 

4. Светлозар Иванов Чорбаджиев 

5. Щериана Валентинова Иванова 

В началото на заседание на Общински съвет – Варна № 18/30.06.2021 г. 

председателят на Общинската избирателна комисия – Варна обяви решение на ОИК 

№ 354/22.06.2021 г., с което Николай Павлов Почеканов е избран за общински 

съветник - следващият в листата на ПП „ВОЛЯ“.  

 

 

 

ГРУПА  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ 

рег. № ОС19000738ВН/04.12.2019 г. 

 

Председател: Ивайло Христов Митковски 

1. Ивайло Христов Митковски 

2. Мария Иванова Ангелова-Дойчева 

3. Николай Антонов Капитанов 

4. Стела Димитрова Николова 

В началото на заседание на Общински съвет – Варна № 18/30.06.2021 г. 

председателят на Общинската избирателна комисия – Варна обяви решение на ОИК 

№ 353/15.06.2021 г., с което Емил Николов Бояджийски е избран за общински 

съветник - следващият в листата на КП „Демократична България – Обединение (ДА 

България, ДСБ, Зелено движение“).  

 

 

 

ГРУПА  ПП ГЕРБ 

рег. № ОС19000742ВН/04.12.2019 г. 

 

Председател: Бранимир Николаев Балачев 

1. Антоанета Здравкова Цветкова 

2. Бранимир Николаев Балачев 

3. Деян Костадинов Пейчев 

4. Йордан Александров Павлов 

5. Йорданка Иванова Проданова 

6. Калин Колев Михов 

7. Лидия Велик Маринова 

8. Людмила Николаева Колева-Маринова 

9. Марица Димитрова Гърдева 

10. Мартин Петров Андонов 

11. Мартин Светлозаров Байчев 

12. Милена Славова Димова 

13. Николай Красимиров Георгиев 

14. Петко Кирилов Петков 

15. Станислав Георгиев Иванов 

16. Стоян Мирков Попов 

17. Тодор Иванов Балабанов 

18. Юлияна Атанасова Боева    

 

 



 

 

НЕЧЛЕНУВАЩИ В ГРУПИ  

общински съветници при Общински съвет – варна 

1. Адиле Сабриева Кямил 

2. Айше Мехмед Кадир 

3. Антон Христов Апостолов 

4. Венцислав Сивелинов Сивов 

5. Даниел Христов Николов 

6. Красен Гошев Иванов 

7. Мария Тодорова Тодорова 

8. Николай Тодоров Евтимов 

9. Рюян Невзатов Ризов 

10. Светлан Костов Златев 

11. Стефан Стоянов Станев 

12. Христо Атанасов Атанасов 

13. Янко Петров Станев 

 

 

 

ОСНОВНИ ГРУПИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ 

През отчетния период Общинският съвет прие бюджета на Варна за 2021 г. За 

първи път Варна ще разполага с над половинмилиарден бюджет. Финансовата рамка 

е в размер на 556,7 млн. лева и е с 64,63 млн. лева по-висока от предходната 

година. 

Бюджетът е рекорден, без да бъдат увеличавани местните данъци и такси. Той 

отново е втори по размер в страната след този на София.  Прогнозните приходи по 

бюджета на общината са в размер на 488,07 млн. лева. От тях 279,1 млн. лева, с 65 

млн. лева повече спрямо 2020 г., са за местни дейности. Останалите близо 209 млн. 

лева са за делегирани от държавата дейности. 68,63 млн. лева ще бъдат осигурени 

по европейски проекти и програми. 

Приоритети в тазгодишния бюджет са: утвърждаване на Варна като Град на 

знанието, икономическо развитие и подобряване на градската среда. Същевременно 

бюджет 2021 остава фокусиран към гражданите и бизнеса, засегнати от COVID-

пандемията, което го характеризира и като антикризисен. 

Увеличение на средствата има почти по всички пера. Най-сериозно е то за 

функция „Образование“. Финансовата рамка възлиза на близо 165 млн. лева, или с 

30,8 млн. лв. повече спрямо предходната година. Тази година ще се инвестират 

значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура и създаване 

на по-качествена работна среда за учители и ученици. Предстои изпълнението на 

амбициозна програма за строителството на 12 нови сгради и пристройки на детски 

градини, ясли и училища. В тазгодишния бюджет е предвидено също увеличение на 

заплатите на педагогическия персонал във варненските училища и детски градини 

средно с 15%. 

Капиталовата програма е за 182 млн. лева. От тях 121,4 млн. лева са 

заделени по бюджета на общината и 60,6 – по оперативни програми и проекти. 

Макрорамката на функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 



среда“ е в размер на 157,3 млн. лева и е увеличена с 58,5 млн. лева спрямо 2020 г. 

Инвестиции ще бъдат направени в инфраструктурата във всички квартали на Варна. 

Част от мащабните проекти са: пълно обновяване на “Кайсиева градина”, 

“Владислав Варненчик” – II и III м. р.; проектиране на реконструкция на бул. “Цар 

Освободител” – в  участъка от бул. “Васил Левски” до пътен възел Летище; 

предпроектни проучвания за скоростен екологичен транспорт (леко метро); 

проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, 

свързващо улица “Генерал Георги Попов” и улица “Подвис” (за улеснение на много 

хора в района). 

В сферата на екологията са предвидени над 5 млн. лева за озеленяване и 3,2 

млн. лева – за  осветление. 

За здравеопазване в общинския бюджет тази година са заложени 26,3 млн. 

лева. Средствата са с 2,6 млн. лева повече спрямо първоначалната рамка за 

предходната година. Осигурено е финансирането по сключения Колективен трудов 

договор за работещите в общинското здравеопазване. Заложени са разходи за борба 

с COVID-19 – закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати 

и др. През тази година ще бъдат предоставени помощи на нуждаещи се граждани в 

размер на 460 хил. лв. Бюджетът на общинската инвитро програма е в размер на  

малко над 306 хил. лева, с 68 хил. лева повече спрямо 2020 г.  Тази година също 

така трябва да приключи обновлението на детски ясли „Чуден свят“ и „Роза“. 

С над 22 млн. лева ще разполага Варна за социално осигуряване, 

подпомагане и грижи. Средствата са близо с 5 млн. лева повече спрямо предходната 

година. През тази година ще стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ 

на стойност 2,9 млн. лева. Тя ще осигури почасово подпомагане за 728 нуждаещи се. 

Предлаганите от общината 58 социални услуги, 30 за възрастни и 28 – за деца, ще 

продължат да функционират. Значително увеличение има на средствата за социални 

помощи. Тази година в бюджета са планирани 209  600 лв., при 130 800 лв. за 2020 

г. 

Проектобюджетът за функция „Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело“ е в размер на 19,8 лева. От тях 1 млн. лева са за финансиране на 

проектите по фонд „Култура“. Община Варна ще продължи да работи върху 

естетизацията на градската среда в кварталите и възстановяването на културно-

историческата памет чрез поставяне на паметни знаци на бележити личности. И тази 

година Варна ще бъде домакин на редица международни и национални фестивали. 

Увеличение има на бюджета на общинската програма „Спорт“ за 2021 г. Той е 

в размер на 1,8 млн. лева, с почти 200 хил. лева повече спрямо миналата година. 

Фокусът тази година ще е върху организацията на спортни събития от световен и 

европейски ранг, за което са заделени близо 650 хил. лева. За първи път Варна ще е 

домакин на пет европейски първенства, четири от които общината ще подпомогне 

финансово, и на една световна купа в рамките на една календарна година. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Проектът за модернизация на уличното осветление в район „Младост“ беше 

част от дневния ред на първото за 2021 г. заседание на местния парламент. 

Съветниците одобриха текста на споразумение за партньорство за изпълнение на 

проекта, който предвижда рехабилитация, модернизация и изграждане на 



интелигентна система за управление и мониторинг на външното изкуствено 

осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. С 

решение на Съвета от общинския бюджет ще  бъдат осигурени средства в размер до 

600 000 лева за съфинансиране на проектното предложение. Безвъзмездната 

финансова помощ е в размер на 713 306 лв., осигурени по програма   “Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

Общинският съвет одобри промени в структурата на „Звено за услуги в 

домашна среда“ към Домашен социален патронаж. С решение на местния парламент 

от 1 април 2021 г. ще бъдат закрити 32 щатни бройки, от които 30 на длъжност 

домашен помощник. На същото заседание беше решено да се разкрият 8 щатни 

бройки и 240 извънщатни длъжности „асистент“ с цел управление и изпълнение на 

новата социална услуга „Асистентска подкрепа“.   

 Взето бе решение за безвъзмездно предоставяне като дарение на гориво за 

отопление на Театрално-музикален  продуцентски  център – Варна и Държавен 

куклен театър – Варна. За основната си сграда и за сцена „Филиал“ ТМПЦ ще получи 

60 000 литра, а Кукленият театър - 21 429 литра. 

С решение на местния парламент ще бъдат отпуснати финансови средства в 

размер до 50 000 лв. на Баскетболен клуб „Черно море - Тича“ за сезон 2020-2021 г. 

за мъжкия представителен отбор и детско-юношеската школа. 

Съветниците дадоха съгласието си за отпускане на 10 000 лв. за новата 

профилактична програма „Комплексно  постковид проследяване“. Тя ще бъде 

изпълнена по примера на столичната УМБАЛ „Александровска“ от ДКЦ V – „Св. 

Екатерина“ във Варна. 

Общинският съвет взе решение да  бъдат изравнени  стандартите  за  

местните  дейности с държавните стандарти, считано от 1 април 2021 г., по 

социалната програма  на Община Варна за тази година. Съветниците възложиха на 

кмета да сключи анекс към договорите за местни дейности по социалната програма.  

Дадено бе съгласие за отпускане на финансови средства  в  размер  до  20 

000  лв. на Варненската асоциация  на  ресторантьорите  и  хотелиерите за 

организиране  на  международно  изложение „Туризъм – експо  дестинация Варна  

2021“ и  международна  туристическа  конференция  „Варна-100 години курортен 

град“ 2021 г. 

Общинският съвет гласува средства за финансиране на няколко медийни 

проекта. За отразяване на културни и други значими събития собственикът на медия 

„Нова Варна“ ще получи до 53 802 лв. с включен ДДС, а „Медия груп 24“ ЕООД - до 36 

000 лв. За съвместния проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, Община Варна и 

Общинския съвет бяха гласувани 45 540 лв. За радио „Фокус“, което ще реализира 

предаването „Варна на фокус“, бяха одобрени 30 870 лв. Съветниците дадоха 

съгласието си „Труд медиа“ и „ПРО НЮЗ България“ АД, издател на в-к "24 часа", да 

получат съответно до 30 000 лв. и до 29 760 лв. с ДДС. За реализиране на рекламна 

стратегия за кампания „Варна – 100 години курортен град“ в четири национални 

радиа – БГ радио, Радио 1, Радио Сити, Радио Енерджи, бяха отпуснати 34 120 лв. 

Общинският съвет гласува 19 760 лв. за медиен проект на „Топ нюз“, 14 400 лв. – за 

bgtourism.bg и 7 000 лв. за сайта „БРАТ-BG“. „Офлайн магазин“ ще получи до 6 840 

лв.  



Съветниците дадоха съгласието си за поемане на дългосрочен общински дълг. 

Община Варна ще изтегли банков кредит за реализацията на няколко мащабни 

проектни предложения. Общата стойност на проектите е 119 708 831 лева., а 

дълговото финансиране – 80 млн. лева. Средствата ще бъдат инвестирани в: 

благоустрояване на междублокови пространства, основен ремонт на уличната мрежа 

и изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища във Варна.     

На заседание №14 съветниците гласуваха удължаване на срока за усвояване 

на заема, с който трябва да бъде осъществен ремонтът на варненската зоологическа 

градина. Средствата в размер на  1 200 000 лв. с ДДС бяха осигурени с банков 

кредит, но заради многото съгласувателни процедури началото на ремонтните 

дейности се забави.  

С решение на местния парламент ще бъдат отпуснати целеви субсидии в 

размер до 20 000  лв.  за  изготвяне  на технически проекти, във връзка с 

изпълнението на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична 

мобилност. Средствата ще бъдат разходвани от районните администрации.  

Общинският съвет измени и допълни 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. 

Съветниците одобриха промяна на чл.  67  от Приложение  №1 на  Наредба  

за  определянето  и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община  Варна. Създаден бе нов  раздел  III. Дирекция  „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности, отдел „Общинска икономика, 

транспорт и реклама“. 

На заседание №14 бяха приети изменения и допълнения в Наредбата на 

Общински съвет – Варна за определяне  размера  на  местните  данъци  на  

територията  на  общината. 

Местният парламент измени и допълни свое решение №462-3(10)/16.12.2020 

г. Съветниците гласуваха спортните  клубове  с предоставено безвъзмездно право на 

ползване на общинска спортна база да бъдат освободени от заплащане на разходите 

за поддръжка и експлоатация на предоставените им обекти и съоръжения, а именно: 

разходи за електроенергия, вода, такса битови отпадъци, данък върху недвижимите 

имоти, застраховка на обектите и др. 

На свое заседание от 15 юни 2021 г. съветниците утвърдиха икономическата 

рамка за дейността на обществения превозвач във Варна за 2021 г. Одобрено бе 

възнаграждение на километър маршрутен пробег за тази година в размер на 1,0102 

лв./км без ДДС, или общо 10 102 000 лв. За покриване на нетния финансов ефект 

Общинският съвет взе решение да бъде предоставена субсидия в размер на 1 500 

000 лв., която ще се разходва целево за приоритетно изплащане на задължения за 

2021 г. по договор за банков кредит, сключен между „Българска банка за развитие” 

АД и „Градски транспорт“ ЕАД. 

През отчетния период съветниците разрешиха отпускането на 25 000 лв. за 

дофинансиране на програмата „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества“, която се провежда в УМБАЛ „Света Марина“ в партньорство 

с Община Варна. В тазгодишния общински бюджет бяха заложени 50 000 лв. за 



изпълнение на програмата, но за постигане на по-добри резултати са необходими 

допълнителни терапевтични дейности и съответно повече финансови средства. 

На заседание №14 Общинският съвет Варна даде съгласие за поемане на 

общински дълг и упълномощи кмета на Община Варна да издаде в полза на 

Министерство на енергетиката Запис на заповед 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“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“  по 

Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“. 

Община Варна може да получи близо  670 000 лв. по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ за разкриване на две нови социални услуги за 

хора с деменция. Местният парламент даде съгласието си общинската 

администрация да подаде проектно предложение по процедурата за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за 

възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. 

Средствата ще се използват за обзавеждане и оборудване на двата нови центъра за 

грижи за лица с различна форма на деменция и техните семейства, които Варна 

изгради по ОП „Региони в растеж“. Единият се намира на ул. „Петко Стайнов“ 7 и е с 

капацитет 40 лица, а другият – в район “Владислав Варненчик” за 15 души. С 

европейското финансиране ще се покрие и издръжката на социалните услуги през 

първата година след стартирането им. 

Община Варна ще осигури средства за завършване на ремонта на стадион 

“Спартак“, за да може спортното съоръжение да получи лиценз за организиране на 

двубои на професионално ниво. Съветниците одобриха предложението на кмета за 

отпускане на над 2,57 млн. лева с ДДС от местната хазна за реконструкция на 

съществуващи трибуни, писти, подходи на стадион “Спартак“ и за цялостен ремонт 

на теренната настилка на стадион “Локомотив“. 1,2 млн. лева ще бъдат осигурени от 

тазгодишния бюджет, а останалите средства в размер на 1,37 млн. лева – от 

бюджета на община Варна за 2022 г. 

Другото решение, което съветниците взеха през отчетния период, е имоти 

общинска собственост да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на 

Регионалния исторически музей /РИМ/. Става дума за имоти, обезпечаващи 

дейността на музея. Сред тях са сградите на РИМ, Етнографския и Природонаучния 

музей, Аладжа манастир. 

Община Варна освобождава от такса „тротоарно право“ всички търговски 

обекти и заведения за периода от 1 април до 30 юни 2021 г. Мярката в подкрепа на 

бизнеса беше одобрена с почти пълно единодушие на заседание №17 на Общинския 

съвет. На юридическите и физическите лица, заплатили местните такси за периода, 

сумата ще им бъде приспадната от следващите плащания. Другата одобрена мярка 

бе да се даде възможност на лицата, които в законоустановения срок до 30 ноември 

2020 г. не са подали заявления-декларация за определяне на такса за битови 

отпадъци според количеството, да го направят до 30 юни 2021 г. 

През отчетния период Общинският съвет даде съгласието си за отпускане на 

финансови средства на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на 



населението“ – Варна. Сумата в размер на 84 000 лв. ще бъде използвана за 

подмяна на гаражни врати.  

 

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО 

На заседание №14 Общинският съвет отмени   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. Гласувана бе 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. 

Общинският съвет одобри ПУП-ПРЗ за имоти с обща площ 30 хектара в 

местностите Трошеви ниви и Кюклюк. Територията се намира в съседство до Западна 

промишлена зона във Варна и съгласно ОУП на Варна тя попада  в устройствена зона 

за високотехнологични производства. Това означава, че се допуска изграждането на 

бизнес и административни сгради, комплекси и обекти за учебна и научно-

експериментална дейност, лаборатории и нeзaмъpcявaщи пpoизвoдcтвa. 

Градоустройствените показатели за тази зона са: плътност на застрояване до 50%, 

кинт – до 1,2, минимална озеленена площ – 40%. 

Общинският съвет одобри 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, 

представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 

СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО 

През отчетния период местният парламент реши общинското предприятие 

„Паркинги и синя зона“ да поеме управлението на рибарско пристанище 

„Карантината“ в район „Аспарухово“ във Варна. Предприятието ще управлява 

безвъзмездно новоизграденото пристанище за срок от 5 години. 

Приета бе Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-

общинска собственост през 2021 г. 22,7 млн. лева приходи очаква Община Варна от 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Те ще влязат в хазната 

от продажби, наеми, концесии и приватизация. Програмата е отворена и може да 

бъде актуализирана през годината. 

Общинският съвет даде съгласието си за продажба чрез търг с явно наддаване 

на моторни превозни средства, собственост на „Пазари“ ЕАД, гр. Варна.  

Взето бе решение за продължаване на срока за ликвидация на „Жилфонд“ 

ЕООД със шест месеца, считано от 03.05.2021 г. – датата на изтичане на срока за 

ликвидация на дружеството. Съветниците възложиха на ликвидатора в срок от 20 

дни, считано от датата на взетото решение, да предостави на Общински съвет – 

Варна списък на всички активи на дружеството, както и размера на задълженията му 

към дата 30.06.2021 г. 



Местният парламент одобри увеличение в капитала на Специализираната 

болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Съветниците дадоха 

съгласието си капиталът на бившия Тубдиспансер да бъде вдигнат с 873 950 лв., 

представляващи стойността на отпуснатите през последните четири години 

общински средства за изплащане на задължения на лечебното заведение. В резултат 

на извършеното увеличение капиталът на дружеството е в размер на 1 247 950 лв. 

На заседание №14 Общинският съвет прие Годишен план за приватизация за 

2021 г. 

През отчетния период бе учредено безвъзмездно право на ползване на 

Сдружение с нестопанска цел „Център за рехабилитация и социални контакти на 

деца и лица със зрителни увреждания“ - клон Варна, върху имот - частна общинска 

собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. ,,Панайот Кърджиев“ 

№5. Сдружението ще може да ползва сградата и прилежащото дворно място за срок 

от 5 години. 

Продължен бе срокът на договор между Община Варна и „Специализираната 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Д. Стаматов - 

Варна“ ЕООД за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим 

имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №150, за срок от 5 години.  

Членовете на ОбС-Варна дадоха също съгласието си за удължаване правото 

на ползване на Летния театър от Двореца на културата и спорта с още пет години. 

Досега търговското дружество е стопанисвало имота с грижата на добър стопанин, 

като е плащало всички данъци, такси, ремонтни дейности и застраховка на обекта. 

Гласувано беше ОП „Общински паркинги и синя зона“ да продължи да 

управлява за срок от 5 години имоти, собственост на Община Варна. Терените са 

обособени като паркинги и гаражи в различни части на града. 

През отчетния период бяха избрани и застрахователи на имуществото на 

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД и на „Диагностично - консултативен център 4 – 

Варна“ ЕООД. 

Oбщина Варна ще предаде за стопанисване на „Водоснабдяване и 

канализация“ пречиствателната станция за отпадни води в Златни пясъци, реши на 

заседание  №17 Общинският съвет. Пречиствателната станция, която решава 

проблема със замърсяването на морската вода в курортния комплекс, бе обновена по 

оперативна програма „Околна среда“. Съоръжението пречиства отпадните води не 

само на курорта Златни пясъци, но и на съседните местности Ривиера, Чайка и Ален 

мак. Новоизграденият обект вече е в експлоатация. Той е публична общинска 

собственост и е заведен като актив в баланса на Община Варна. 

Съветниците дадоха също съгласието си помещения на бул. „Осми Приморски 

полк“, които са общинска собственост, да продължат да се ползват безвъзмездно за 

нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. С тяхно решение Сдружение 

„Дружество на инвалидите“ ще остане в бл. 67 в кв. „Чайка“ през следващите пет 

години. За същия срок Асоциация „Да съхраним жената“ ще използва безвъзмездно 

общински имот на ул. „Проф. Державин“ за работа с деца от аутистичния спектър. 

Местният парламент взе също решение за подновяване на договора за наем с „Шанс 

за хора с увреждания“, който общината е сключила със сдружението за ползване на 

недвижим имот на ул. „Георги Бенковски“. 



През отчетния период бе определено и предназначението на 13 апартамента, 

собственост на Община Варна, в новопостроена жилищна сграда на ул. 

„Подполковник Калитин“. Седем от апартаментите ще бъдат включени в общинския 

жилищен фонд „Резервен“, а други шест – във фонд „Жилища за настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди“. 

 

КУЛТУРА  

11 творци и колективи с ярки постижения в областта на културата ще бъдат 

отличени с награда „Варна“, реши Общинският съвет на заседанието си на 20 май 

2021 г. Голямата награда получава поетът Станислав Пенев.  В раздел 

„Изобразителни изкуства“ призът е за Пламен Монев. Победител в категория 

„Театър“ е екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“. Наградата в раздел 

„Музика“ е за Младежкия симфоничен оркестър към НУИ „Добри Христов“ – Варна, а 

в раздел „Опера“ – за екипа на Държавна опера – Варна. В раздел „Танц“ наградата 

отива при Юлиян Станев. В раздел „Архитектура“ призьор е арх. Светослав 

Станиславов.  Екипът на РТВЦ-Варна получава признанието в раздел „Кино“. В 

раздел „Журналистика“ номинациите са три. Колективната награда е за БНР-Радио 

Варна, а индивидуалните – за Нина Локмаджиева и Любомир Бенковски – Бенджи. 

На заседание №14 съветниците дадоха съгласието си нова улица в Западна 

промишлена зона да носи името „Западна индустриална“. С решение на Общинския 

съвет улица в с. Звездица ще се казва „Слънце“. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

Над 200 варненци със здравословни и репродуктивни проблеми ще получат 

финансова помощ от общината. Цялата сума, която ще бъде отпусната от местната 

хазна, е в размер на 255 750 лв. Това реши Общинският съвет на свое заседание, 

проведено на 15 юни 2021 г.  Подпомогнати ще бъдат 39 двойки, борещи се за дете. 

19 от семействата ще получат по 3 500 лв. за процедури с донорска яйцеклетка, а 

останалите – по 2 000 лв. за медицински изследвания и манипулации. От бюджета 

на инвитро програмата, който тази година е в размер на рекордните 306 000 лева, 

ще бъдат отпуснати 106 500 лв. Молбите на две от двойките бяха отхвърлени, тъй 

като не отговарят на Правилата за отпускане на финансова помощ за лечение на 

безплодие. 

Членовете на ОбС-Варна гласуваха също еднократни помощи за лечение на 

125 души, от които 16 са деца, като сумите варират между 100 и 1 500 лв. На 27 

варненци беше отказано финансиране, тъй като голяма част от тях са вписали 

грешни или недостоверни данни в искането и приложените документи или са 

поискали подкрепа от общината при ниски разходи за лечение. От общинския 

бюджет за еднократни помощи ще бъдат отпуснати 49 250 лв. 

 

 

 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Детската градина за 4-годишните във Варна става задължителна от учебната 

2021/2022 г. Общинският съвет подкрепи предложението за въвеждане на 

задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст. Варна е 

сред първите големи градове в страната, подготвени да въведат мярката. За тази 

есен, за да осигури максимален обхват на 4-годишните деца, общината е 

предвидила допълнителни близо 350 места в детските градини в различните райони.  

Кандидатстването ще става в забавачките, където ще бъдат обявявани и свободните 

места за прием. 

Промени в правилата за прием на децата в детските градини и в 

подготвителните групи към училищата във Варна одобри Общинският съвет на 

заседание №15. Добавени са допълнителни критерии, които целят по-висок обхват 

на децата, живеещи в прилежащите на детските градини райони, както и 

разширяване на социалния характер на изискванията. Водещ остава принципът на 

уседналост, но варненчетата, чийто постоянен и настоящ адрес съвпадат, ще 

получават допълнителни точки. Бонус точки ще се дават също на момчетата и 

момичетата, посещавали яслена група към същата детска градина. За улеснение се 

въвеждат промени и при документите за доказване на критериите. Вече няма да се 

изискват копие и оригинал (за сверка) на удостоверение на постоянен/настоящ 

адрес на детето, а това ще се проверява по служебен път.  

На свое заседание, проведено на 20 май 2021 г., Общинският съвет одобри 

номинациите за тазгодишната награда „Варна“ в областта на науката и 

образованието. Колективната награда в раздел „Хуманитарни науки“ отива при 

УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, а индивидуалната – доц. д-р Диана Радкова. 

Носител на индивидуалната награда в раздел „Природни науки“ е доц. д-р инж. 

Кристина Близнакова. Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р 

Мирослав Цветков получава колективната награда в този раздел. В категорията 

„Обществени науки“ индивидуалният приз е за доц. д-р Антон Грозданов, а 

колективният – за изследователски екип от Катедра по икономика и управление на 

здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна с ръководител доц. Мария 

Рохова. Проф. д-р арх. Александър Слаев е призьор в раздел „Технически науки“. В 

тази категория колективната награда е за научен колектив с ръководител гл. ас. д-р 

мат. Николай Марков.  

Трима ученици - Теодор Костов, Александър Габровски и Божидар Златанов, 

съответно от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“, Първа езикова гимназия 

и Спортното училище „Георги Бенковски“, са носители на наградата в категория 

„Ученик на годината“. В раздел „Учител на годината” в областта на предучилищното 

образование наградата е за Мария Пенева от Детска градина № 43 „Пинокио“. 

Учителките Десислава Темелкова от МГ „Д-р Петър Берон“ и Величка Илиева от IV ЕГ 

„Фредерик Жолио Кюри“ получават приза в раздел „Учител на годината” в областта 

на средното образование. „Учител на годината” в областта на професионалната 

подготовка стана Крум Крумов от Спортно училище „Георги Бенковски“. Тази година 

в категориите „Учител на годината” в областта на обслужващите звена и основното 

образование нямаше номинации. В раздел „Колектив на годината” награда „Варна“ 

отива при Детска градина № 5 „Слънчо“ – Варна и Център за подкрепа за личностно 



развитие – Логопедичен център – Варна. Колективът на Средно училище „Гео Милев“ 

– Варна също стана носител на приза. 

През отчетния период съветниците приеха Стратегия за развитие на 

предучилищното и училищното образование в община Варна за периода 2021-2025 

г. Одобрен бе и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на 

децата и учениците за тази година. 

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

Местният парламент даде съгласието си Община Варна да кандидатства по 

процедура за директна безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19”. 300 души, намиращи се в затруднено положение, в 

продължение на няколко месеца ще получават топъл обяд. Услугата ще се 

предоставя на жители от Варна и от петте села в общината – Звездица, 

Константиново, Тополи, Каменар и Казашко.  

Общинският съвет одобри разкриването на нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“. Тя ще даде възможност на 728 нуждаещи се, които не попадат в обхвата 

на други социални услуги в домашна среда, да бъдат подпомогнати в ежедневните 

им дейности. За целта ще бъдат назначени до 240 асистенти. 

Община Варна ще кандидатства с проект за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за патронажна грижа. Съветниците дадоха съгласието си 

администрацията да подаде проектното предложение, финансирано по ОП „Развитие 

на човешките ресурси“. Чрез проекта „Патронажна грижа+“ ще се осигурят 

социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г., хора с 

увреждания или поставени под карантина заради COVID-19.  

С решение на местния парламент Общината ще продължи да помага на 

хората, които се нуждаят от средства за лечение или за покриване на комунално-

битови потребности. Гласувано бе 237 души да получат еднократна социална помощ. 

Общата стойност на подпомагането е в размер на 58 250 лв., като по това перо до 

края на годината остават близо 138 000 лв. До края на април 2021 г. в Община 

Варна са постъпили общо 258 молби. Един човек е починал, а на други 20 е отказана 

финансова помощ, тъй като не отговарят на изискванията. Доходът на повечето от 

тях надвишава линията на бедност за календарната година. Други пък не са 

приложили документи, доказващи социалния им статус. 

 

ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ 

По нови правила ще се разполагат преместваемите обекти във Варна. 

Съветниците одобриха промени в наредбата на ОбС – Варна, с които вече се 

уреждат не само редът, но и условията за поставяне, ползване и премахване на 

такива обекти. Една от новостите в наредбата е, че се променят сроковете, за които 

ще се издават разрешенията за поставяне на павилиони. За целогодишни и сезонни 

обекти срокът ще е до 7 години, досега той беше до 3 години. За обекти, 

разположени в частни имоти, срокът се увеличава от 5 на 10 години. Схемите за 



разполагане на преместваемите обекти вече няма да се съгласуват с ПК “Туризъм, 

търговия и рекламна дейност” към местния парламент, а от специална комисия.  

 

ОКОЛНА СРЕДА 

През отчетния период Общинският съвет даде съгласието си кметът на община 

Варна да издаде разрешителни за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-

134х и Р-6х „Св. Св. Константин и Елена“ съответно на „ЗИ ЗИ“ ООД и на „Шипка-

Фуат-Гювен – Варна“ ООД. 

 

ДРУГИ РЕШЕНИЯ 

На първото за годината заседание Общинският съвет удължи срока на 

приетите през декември мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса във Варна. 

Решено бе продължителността на мерките да бъде съобразена със сроковете в 

заповедите на здравния министър. Част от мерките са: обектите, попадащи в обхвата 

на заповедта, да бъдат освободени от заплащане на такси, наеми и цени на услуги, 

включително от цена за сметоизвозване и такса „тротоарно право“.  

Съветниците дадоха  съгласието  Община  Варна  да  участва  в  учредяване  

на сдружение  с нестопанска цел в обществена полза „Варненски цифров 

иновационен хъб“. Сдружението  се  учредява  с  цел  да кандидатства с проектно 

предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен 

хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“. 

Стъпка към възстановяване на панорамния път Варна – Златни пясъци, в 

участъка на свлачището „Трифон Зарезан“, беше направена на заседание № 15. С 

голямо мнозинство Общинският съвет във Варна одобри подписването на 

споразумение между Община Варна и Агенция “Пътна инфраструктура“ за 

изграждане на пътя, който повече от 16 години е затворен. От държавната структура 

вече изразиха своето съгласие за сътрудничество с общинската администрация за 

преодоляване на проблема на местно, регионално и национално равнище. Община 

Варна се ангажира да предостави на АПИ за безвъзмездно ползване разработените 

към момента проектни материали, а държавната институция ще извърши 

необходимото за осъществяването на строежа.  

Упълномощен бе представителят  на  съдружника  Община  Варна  във 

„Водоснабдяване  и Канализация – Варна“  ООД   – общинският  съветник  Светлозар  

Иванов Чорбаджиев, да участва във всички насрочени през мандат 2019 – 2023 г. 

редовни и извънредни общи събрания на съдружниците на дружеството, като 

участва в разискванията по точките в предварително обявения дневен ред за всяко 

заседание и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  

Общинският съвет упълномощи, при невъзможност на кмета на община Варна 

да присъства, представителя на Община Варна – общинския съветник Станислав 

Георгиев Иванов, да участва в редовно Общо събрание на Асоциация  по  ВиК на  

обособена  територия,  обслужвана  от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ 

ООД Варна, насрочено за 10.03.2021  г.  от  14:00  часа  чрез  видеоконферетна  

връзка. 



На заседание №15 местният парламент определи общинския съветник 

Антоанета Цветкова за свой представител в Общото събрание на акционерите на 

МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД. Доц. Цветкова беше упълномощена да участва във 

всички насрочени през мандат 2019-2023 г. редовни и извънредни общи събрания на 

акционерите на дружеството, като участва в разискванията по точките в 

предварително обявения дневен ред за всяко заседание и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на община Варна.    

На свое заседание, проведено на 15 юни 2021 г., местният парламент 

освободи Янко Петров Станев като заместник-председател на Общински съвет – 

Варна. 

През отчетния период Общинският съвет упълномощи представителя на 

акционера Община Варна в „Спортен комплекс Варна“ АД – общинския съветник 

Бранимир Балачев, да участва във всички насрочени през мандат 2019 – 2023 г. 

редовни и извънредни общи събрания на акционерите на дружеството, като участва 

в разискванията по точките в предварително обявения дневен ред за всяко 

заседание и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

Приет бе отчет на председателя на Общински съвет – Варна за дейността на 

законодателния орган и неговите комисии за периода от 01.07.2020 г. до 

31.12.2020г. 

На заседание №17 местният парламент преименува обекти с общинско 

значение – местности на територията на община Варна, които не съответстват на 

принципите на географски наименования, заложени в Раздел І чл. 3-5 от Указ № 

1315/18.07.1975 г. за наименованията. 

През отчетния период са одобрени следните промени в съставите на 

ПК и ВрК към Общински съвет – Варна:  

Общинският съветник Антон Апостолов напусна ПК „Туризъм, търговия и 

рекламна дейност“ и влезе в състава на ПК „Архитектура и градоустройство”. 

Колегата му Мартин Златев беше освободен от ПК „Социални дейности и 

жилищна политика“, за да стане член на ПК „Финанси и бюджет“.  

 
 

 
Ще ви представя накратко дейността на комисиите, които за отчетния период 

са предложили и Общински съвет – Варна, съобразно своите компетенции е приел 

100 броя решения.  

Проектите за същите са изработени от съставите на 14 постоянни комисии, 4 

временни комисии и Наблюдателна комисия към Общинския съвет, както следва: 

 

- ПК „Финанси и бюджет” се състои от 18 души, а именно: 

  1. Бранимир Балачев – Председател на комисията 

  2. Ахмед Ахмед 

  3. Венцислав Сивов 

  4. Деян Пейчев 

  5. Йордан Павлов 

  6. Красен Иванов 

  7. Людмила Колева - Маринова 



  8. Марица Гърдева 

  9. Мария Ангелова – Дойчева 

  10. Мартин Златев 

  11. Светлозар Чорбаджиев 

  12. Станислав Иванов 

  13. Стефан Станев 

  14. Стоян Попов 

  15. Христо Атанасов 

  16. Цончо Ганев 

  17. Щериана Иванова 

  18. Янко Станев 

 

Проведено е 4 заседание: 

- 27.01.2021 г. 

- 26.02.2021 г. 

- 19.05.2021 г. 

- 11.06.2021 г. 

 

През отчетния период: 

- са постъпили 105 преписки, от които 80 са разгледани; 

- изпратени са 75 писма до институции и граждани; 

 

През отчетния период са приети следните решения от Общински съвет – 

Варна, а именно:   

          (1) – одобряване на текст на Споразумение за партньорство и осигуряване на 

средства от бюджета на Община Варна по 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“. 

 (2) – промени в структурата на „Звено за услуги в домашна среда“ към 

Домашен социален патронаж – гр. Варна. 

     (3) – приемане бюджета на Община Варна за 2021 г. по приходи и разходи и 

приложенията към него. 

 (4) – предоставяне на гориво за календарната 2021 г.  за нуждите на 

Театрално-музикален продуцентски център – Варна. 

(5) –  предоставяне на гориво за календарната 2021 г.  за нуждите на 

Държавен куклен театър – Варна. 

(6) – отпускане на финансови средства на Баскетболен клуб „Тича“. 

  (7) –  отпускане на финансови средства на профилактична програма 

„Комплексно пост – ковид проследяване“ на „Диагностично - консултативен център V 

„Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД. 

(8) –  изравняване на стандартите за държавно делегирана дейност и местна 

дейност, считано от 01.04.2021 г. 

          (9) – отпускане на финансови средства на Варненска асоциация на 

ресторантьорите и хотелиерите за изложение „Туризъм-експо дестинация Варна 

2021“ и туристическа конференция „Варна – 100 години курортен град“ 2021. 

(10) –  отпускане на финансови средства на медии за медийни проекти. 

(11) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 

(12) – промяна на решение № 1030-2/23/21.12.2017 г. и № 1140-

5/28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна, променени с решение № 156-4 ХХ от 

Протокол №4/1.02.2020 г. 

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

Варна. 

 (14) – даване на съгласие да бъдат отпуснати целева субсидия за изготвяне 

на технически проекти, във връзка с изпълнението на Националната програма за 

достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

 (15) – 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. 

 (16) – 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. 

 (17) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет –Варна за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна. 

 (18) – изменение и допълнение на чл. 56 от Наредбата на Общински съвет –

Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна. 

 (19) – изменение и допълнение на решение № 462-3/10/16.12.2020 г. на 

Общински съвет –Варна. 

 (20) – опрощаване на държавни вземания. 

 (21) – утвърждаване на икономическа рамка за 2021 г. по договор за 

обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(22) –  изменение и допълнение на решение № 508-4(14)/04.03.2021 г., т. ХІ, 

т. 2.4.3 на Общински съвет – Варна.       

(23) – 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“. 

(24) – 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. 

(25) – 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“. 

(26) – даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на 

имоти находящи се в гр. Варна в полза на Регионален исторически музей – Варна. 

(27) – даване на съгласие за удължаване срока за подаване на декларация за 

определяне на такса битови отпадъци според количеството за 2021 г. 

(28) – 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. 

(29) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства от бюджета на 

Община Варна, за подмяна на гаражни врати на Първа районна служба на „Пожарна 

безопасност и защита на населението“. 

 

 

 

– ПК „Архитектура и градоустройство“ и се състои от 17 души:  

1. Щериана Иванова – председател  

2. Адиле Кямил 

3. Антон Апостолов 

4. Генадий Атанасов 

5. Димитър Чутурков 

6. Иван Иванов 

7. Йордан Павлов 

8. Йорданка Проданова 

9. Красен Иванов 

10. Мария Ангелова – Дойчева 

11. Мартин Андонов 



12. Мартин Байчев 

13. Огнян Къчев 

14. Светлан Златев 

15. Светлозар Чорбаджиев 

16. Цончо Ганев 

17. Юлияна Боева  

 

Проведени са 3 заседания на комисията: 

25.02.2021 г. 

21.05.2021 г. 

14.06.2021 г. 

През отчетния период от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са извършени 

следните действия от комисията: 

– постъпили са 11 бр. преписки, от които 7 бр. са разгледани;  

– изпратени са 6 бр. писма до институции, граждани и комисии на Общински 

съвет – Варна; 

През отчетния период са приети 4 решения от Общински съвет – Варна, 

относно: 

(1) – отмяна на Решения № 1405-8, № 1405-8-1(35)/05.10.2018 г., № 487-6, 

№ 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. 

(2) – 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. 

(3) – 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. 

(4) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 485-

6(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 
 

 
– ПК “Благоустройство и комунални дейности” се състои от 13 души:  

1. Христо Атанасов Атанасов  - Председател на ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“;  

2. Айше Кадир; 

3. Венцислав Сивов; 

4. Генадий Атанасов; 

5. Даниел Николов; 

6. Иван Иванов; 

7. Мартин Златев; 

8. Николай Костадинов; 

9. Светлан Златев; 

10. Стела Николова;  

11. Стефан Станев; 

12. Стоян Попов; 

13. Щериана Иванова. 

 

Проведено е 1 заседание на комисията. 

1. 25.02.2021 г. 

 

През отчетния период – от 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са извършени 

следните действия от комисията: 

- постъпили са 30 бр. преписки, 18 бр. са разгледани; 

- изпратени са 27 писма до институции, граждани и комисии към Общински 

съвет - Варна; 

- няма взети решения. 



– ПК “Собственост и стопанство” състои от 17 души: 

1. Юлияна Атанасова Боева – Председател 

2. Ахмед Сали Ахмед 

3. Бранимир Николаев Балачев 

4. Велин Велинов Стоянов 

5. Иван Любчев Иванов 

6. Красен Гошев Иванов 

7. Людмила Николаева Колева - Маринова 

8. Марица Димитрова Гърдева 

9. Мария Иванова Ангелова – Дойчева 

10. Мартин Петров Андонов 

11. Милена Славова Димова 

12. Николай Кръстев Костадинов 

13. Рюян Невзатов Ризов 

14. Светлан Костов Златев 

15. Станислав Георгиев Иванов 

16. Стефан Стоянов Станев 

17. Христо Атанасов Атанасов 

 

Проведени са 4 заседания: 

1. 27.01.2021 г. 

2. 25.02.2021 г. 

3. 20.05.2021 г. 

4. 14.06.2021 г. 

 

През отчетния период  - от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са извършени 

следните действия от комисията:  

- постъпили са 102 преписки, от които 21 преписки са разгледани;  

- изпратени са 14 писма до институции, граждани и комисии към Общински 

съвет - Варна;  

- по предложения на Кмета на Община Варна са взети 19 решения от 

Общински съвет – Варна относно: 

(1) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот-

публична общинска собственост (рибарско пристанище „Карантината“, район 

„Аспарухово“) в полза на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“. 

(2) – приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост през 2021 г.”. 

(3) – 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. 

(4) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 450-3-1 

(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

(5) – даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на моторни 

превозни средства, собственост на „Пазари“ ЕАД, гр. Варна. 

(6) – вземане на решение за продължаване на срока за извършване на 

ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД. 

(7) – вземане на решение за увеличаване на капитала на „Специализирана 

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

(8) – 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. 

(9) – продължаване срока на договор за учредяване на безвъзмездно право 

на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150. 

(10) – 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. 

(11) – предоставяне на имоти общинска собственост на ОП „Общински 

паркинги и синя зона“ за безвъзмездно управление. 



(12) – одобряване на застраховател на имуществото на „Ученическо и столово 

хранене“ ЕАД - Варна. 

(13) – одобряване на застраховател на имуществото на „Диагностично - 

консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 

(14) – предоставяне на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 

стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на инфраструктурен обект – 

публична общинска собственост. 

(15) – 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“.  

(16) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в 

гр. Варна, ул. „Професор Державин“ № 25 в полза на СДРУЖЕНИЕ „Асоциация да 

съхраним жената“.  

(17) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в 

гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 67 в полза на СДРУЖЕНИЕ „Дружество на инвалидите“. 

(18) – 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  СНЦ „Шанс за хора с увреждания“.  

(19) – вземане на решение за определяне предназначението на жилища – 

собственост на Община Варна. 

 

 

 

 

– ПК “Здравеопазване” се състои от 8 души, а именно: 

  1. Анелия Клисарова – председател   

 2. Антоанета Цветкова 

 3. Ивайло Митковски 

 4. Калин Михов 

 5. Лидия Маринова 

 6. Николай Георгиев 

 7. Николай Евтимов 

 8. Янко Станев  

 

         Проведени са 2 заседания: 

  - 25.02.2021 г. 

- 20.05.2021 г. 

 

През отчетния период: 

- са постъпили 30 преписки, от които 14 са разгледани; 

- изпратени са 15 писма до институции и граждани; 

- приети са 4 решения от Общински съвет – Варна; 

- отпуснати са финансови средства за дейности по асистирана репродукция на 

39 двойки, на обща стойност 106 500 лв.; 

- не са отпуснати финансови средства за дейности по асистирана репродукция 

на 2 двойки;  

- отпуснати са финансови средства по молби на граждани за лечение на 125 

лица, на обща стойност 49 250 лв. 

- не са отпусната еднократна финансова помощ за лечение на 27 лица,  

  

През отчетния период са приети следните решения от Общински съвет – 

Варна, а именно:   

(1) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 

(2) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 



(3) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за 

лечение. 

(4) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за 

лечение. 

 
 

 

 

– ПК “Социални дейности и жилищна политика” състои от 10 души:  

1. Лидия Маринова - председател 

2. Адиле Кямил 

3. Анелия Клисарова 

4. Велин Стоянов 

5. Георги Георгиев 

6. Йорданка Проданова 

7. Марица Гърдева 

8. Мария Тодорова 

9. Милена Димова 

10. Янко Станев 

 

Проведени са 3 заседания на комисията: 

1. 28.01.2021 г. 

2. 23.02.2021 г. 

3. 21.05.2021 г. 

 

През отчетния период от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са извършени 

следните действия от комисията: 

— постъпили са 20 преписки, от които 7 са разгледани; 

— изпратени са 12 писма до институции и граждани; 

— отпуснати са финансови средства за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности на 237 лица, на обща стойност 58 250 лв.; 

— 21 лица са получили отказ за отпускане на еднократна финансова помощ 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

През отчетния период са приети 5 решения от Общински съвет – Варна, 

относно: 

(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на 

инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности. 

(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на 

инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности. 

(3) – даване на съгласие за разкриване на местна дейност „Топъл обяд“ във 

връзка с участието на Община Варна, в качеството й на Партньор в процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл 

обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане. 

(4) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Асистентска 

подкрепа“ в Община Варна, делегирана от държавата дейност. 

(5) – 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+“. 

 

 

 

 

 



– ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност” се състои от 10 души:  

1. Мартин Андонов - председател на ПК „Туризъм, търговия и рекламна 

дейност”;  

2. Антон Апостолов;  

3. Даниел Николов; 

4. Ивайло Митковски; 

5. Мартин Байчев; 

6. Николай Костадинов; 

7. Огнян Къчев;   

8. Руслан Влаев;  

9. Рюян Ризов; 

10. Христо Боев.  

 

Проведено е 1 заседание на комисията: 

1. 26.02.2021 г. 

 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са извършени следните 

действия от комисията: 

- постъпили са 6 преписки, 8 преписки са разгледани; 

- изпратени са 4 писма до институции, граждани и комисии към Общински съвет 

- Варна;  

През отчетния период е прието 1 решение от Общински съвет – Варна, 

относно:  

(1) – изменение на Наредба на Общински съвет – Варна за реда за поставяне 

на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията. 

 

 

 

– ПК “Транспорт” се състои от 8 души: 

1. Венцислав Сивов – председател на ПК „Транспорт”; 

2. Ахмед Ахмед; 

3. Бранимир Балачев; 

4. Ивайло Митковски; 

5. Костадин Костадинов; 

6. Мартин Андонов; 

7. Мартин Златев; 

8. Станислав Иванов. 

 

Проведени са 2 заседания на комисията: 

1. 25.02.2021 г.; 

2. 19.05.2021 г. 

 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са извършени следните 

действия от комисията: 

- постъпили са 29 преписки, 3 преписки са разгледани;  

- изпратени са 22 писма до институции, граждани и комисии към Общински 

съвет - Варна;  

 - през отчетния период няма взети решения от Общински съвет – Варна. 

 

 

 

 

– ПК “Обществен ред и сигурност” се състои от 6 души: 

1. Рюян Ризов - председател на ПК “Обществен ред и сигурност”; 

2. Николай Георгиев; 

3. Руслан Влаев; 

4. Светлозар Чорбаджиев; 



5. Стоян Попов; 

6. Цончо Ганев. 

 

През отчетния период няма проведени заседания на комисията. 

 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са извършени следните 

действия от комисията: 

- постъпили са 6 преписки, няма разгледани преписки;  

- изпратени са 8 писма до институции, граждани и комисии към Общински съвет 

- Варна;  

- няма приети решения от Общински съвет – Варна. 

 

 

 

– ПК “Култура и духовно развитие” се състои от 10 души, а именно: 

  1. Мария Тодорова - Председател  

  2. Антон Апостолов  

  3. Димитър Чутурков 

  4. Йорданка Проданова 

  5. Калин Михов 

  6. Костадин Костадинов 

  7. Милена Димова 

  8. Николай Евтимов 

  9. Петко Петков 

  10. Христо Боев 

 

          Проведени са 3 заседания на комисията: 

- 22.01.2021 г. 

- 25.02.2021 г. 

- 10.05.2021 г. 

 

Проведени са 3 заседания на журито за награда „Варна“ за ярки постижения 

в областта на културата: 

  - 07.04.2021 г. – заседание на журито за удостояване с награда “Варна” за 

ярки постижения в областта на културата. 

          - 13.04.2021 г. – заседание на журито за удостояване с награда “Варна” за 

ярки постижения в областта на културата. 

- 28.04.2021 г. – заседание на журито за удостояване с награда “Варна” за 

ярки постижения в областта на културата. 

 

 През отчетния период: 

- са постъпили 48 преписки, от които 35 са разгледани; 

- изпратени са 35 писма до институции и граждани; 

 

През отчетния период са приети следните решения от Общински съвет – 

Варна, а именно:   

(1) – избор на временни членове на Експертния съвет на фонд „Култура”;  

(2) – именуване на улица находяща се в Западна промишлена зона, район 

„Владислав Варненчик“, град Варна; 

(3)  – именуване на улица, находяща се в с. Звездица, община Варна. 

(4) – присъждане на Голяма награда „Варна” за ярки постижения в областта 

на културата за 2021 година.  

(5) – присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в областта на 

културата за 2021 година.  

  

 

 



– ПК “Наука и образование” се състои от 10 души, а именно: 

  1. Антоанета  Цветкова – Председател 

  2. Айше Кадир 

  3. Анелия Клисарова 

  4. Антон Апостолов 

  5. Деян Пейчев 

  6. Димитър Чутурков 

  7. Костадин Костадинов 

  8. Людмила Колева - Маринова 

  9. Николай Капитанов 

  10. Петко Петков  

  

Проведени са 5 заседания: 

- 22.02.2021 г. 

- 11.05.2021 г. 

- 21.04.2021 г. - заседание на експертна комисия за награда „Варна” в сферата 

на науката и висшето образование 

- 22.04.2021 г. - заседание на експертна комисия за награда „Варна” в системата 

на предучилищното и училищното образование, 

- 11.05.2021 г. 

 

През отчетния период: 

- са постъпили 50 преписки, от които 34 са разгледани; 

- изпратени са 15 писма до институции и граждани; 

 

През отчетния период са приети следните решения от Общински съвет – 

Варна, а именно:   

(1) – присъждане на награда „Варна“ в сферата на науката и висшето 

образование за 2021 г. 

  (2) – присъждане на награда „Варна“ в системата на предучилищното и 

училищното образование за 2021 г. 

(3) – приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното 

образование в  Община Варна 2021 - 2025 г. 

(4) –  приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Варна за 2021 г. 

          (5) - 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. 

 

 

 

– ПК “Младежки дейности и спорт” се състои от 14 души: 

1. Генадий Атанасов – председател на комисията 

2. Адиле Кямил 

3. Велин Стоянов 

4. Георги Георгиев 

5. Деян Пейчев 

6. Йордан Павлов 

7. Николай Капитанов 

8. Огнян Къчев 

9. Петко Петков 

10. Руслан Влаев 

11. Антоанета Цветкова 

12. Мартин Байчев 

13. Николай Евтимов 

14. Христо Боев 

 

Проведени са 3 заседания: 



- 21.01.2021 г. 

- 19.02.2021 г. 

- 11.06.2021 г. 

 

През отчетния период са извършени следните действия от комисията: 

- постъпили 32 преписки, 14 преписки са разгледани;  

- изпратени са 27 писма до институции, граждани и комисии към Общински 

съвет - Варна; 

През отчетния период няма приети решения от Общински съвет – Варна. 

 

 

 

 

– ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество” се състои 

от 7 души: 

1. Николай Георгиев  -  Председател 

2. Айше Мехмед Кадир 

3. Георги Иванов Георгиев 

4. Даниел Христов Николов 

5. Лидия Велик Маринова  

6. Мария Тодорова Тодорова 

7. Николай Антонов Капитанов 

 

Проведено е 1 заседание: 

- 23.02.2021 г. 

 

 През отчетния период са извършени следните действия от комисията: 

 - постъпили са 4 преписки, 1 преписки са разгледани; 

 - изпратени са 9 писма до институции, граждани и комисии към Общински 

съвет - Варна; 

През отчетния период няма приети решения от Общински съвет – Варна. 

 

  

 

– ПК “Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество” - 

няма проведени заседания 

 

 

- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“ се състои от 15 

души: 

1. Станислав Иванов – председател ВрК „ОВОС”; 

2. Адиле Кямил; 

3. Айше Кадир; 

4. Антоанета Цветкова; 

5. Бранимир Балачев; 

6. Венцислав Сивов; 

7. Генадий Атанасов; 

8. Димитър Чутурков; 

9. Красен Иванов; 

10. Марица Гърдева; 

11. Мартин Златев; 

12. Николай Капитанов; 

13. Огнян Къчев; 

14. Рюян Ризов;  

15. Христо Атанасов. 

  



Проведено е 1 заседание на комисията: 

1. 25.05.2021 г.  

 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са извършени 

следните действия от комисията: 

- постъпили са 7 преписки, 3 преписки са разгледани; 

- изпратени са 4 писма до институции, граждани и комисии към Общински 

съвет - Варна; 

 През отчетния период са приети 2 решения от Общински съвет – Варна, 

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. 

 

 

 

- ВрК “Структури и общинска администрация”  се състои от 20 души:  

1. Милена Димова – председател 

2. Адиле Кямил 

3. Айше Кадир 

4. Бранимир Балачев 

5. Венцислав Сивов 

6. Генадий Атанасов 

7. Даниел Николов 

8. Иван Иванов 

9. Йордан Павлов 

10. Красен Иванов 

11. Марица Гърдева 

12. Мария Тодорова 

13. Николай Капитанов 

14. Руслан Влаев 

15. Рюян Ризов 

16. Светлан Златев 

17. Станислав Иванов 

18. Стефан Станев 

19. Христо Атанасов 

20. Юлияна Боева. 

 

 Няма проведени заседания на комисията. 

 

 През отчетния период от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са извършени 

следните действия от комисията: 

– постъпила 1 бр. преписка, няма разгледани преписки; 

– изпратено е 1 бр. писмо до институции и граждани;  

– няма приети решения от Общински съвет – Варна. 

 

 

 

- ВрК „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Варна” се състои от 16 души:  

1. Людмила Колева-Маринова – председател 

2. Адиле Кямил  

3. Айше Кадир 

4. Антоанета Цветкова 

5. Бранимир Балачев 



6. Марица Гърдева 

7. Мария Ангелова – Дойчева 

8. Мария Тодорова 

9. Мартин Байчев 

10. Милена Димова 

11. Николай Капитанов 

12. Рюян Ризов 

13. Светлан Златев 

14. Христо Атанасов  

15. Христо Боев  

16. Юлияна Боева  

 

Няма проведени заседания на комисията. 

През отчетния период от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са извършени 

следните действия от комисията: 

– няма постъпили преписки, няма разгледани преписки; 

– няма изпратени писма до институции и граждани;  

– няма взети решения от Общински съвет – Варна, относно изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Варна. 

 

 

– ВрК “Правна комисия” - няма проведени заседания 

 

 

 

– Наблюдателна комисия  

Наблюдателната комисия се състои от 9 души: 

 1. Петко Петков - председател 

 2. Адиле Кямил 

 3. Айше Кадир 

 4. Мария Тодорова 

 5. Милена Димова 

 6. Руслан Влаев 

 7. Рюян Ризов 

 8. Юлияна Боева 

 9. Янко Станев 

 

Проведено е 1 заседание на комисията: 

27.01.2021 г. 

 

През отчетния период от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са извършени 

следните действия от комисията: 

– приет е отчет за изпълнение на договор, относно дейността на 

Наблюдателната комисия при Общински съвет – Варна за 2020 г.; 

– приета е Годишна програма за дейността на Наблюдателната комисия към 

Общински съвет - Варна за 2021 г.; 

 – постъпили са 224 6р. преписки, по които са предприети действия; 

 – изпратени са 15 бр. писма до институции и организации. 

 

 

 

През отчетния период юристите на Общинския съвет – Варна ежедневно 

са извършвали дейности във връзка с даване на устни и писмени становища по 

законосъобразността на действията и актовете на Общинския съвет; изготвяни са 

отговори, мнения и възражения по искане на граждани, юридически лица, както и 

такива във връзка с определения и решения на Варненския административен съд и 

Върховния административен съд на Република България. При постъпване на проекти 



за актове на Общинския съвет и при поискване, са изразявани мнения относно 

тяхната законосъобразност, комплектовани са административни преписки, 

определяни са правните основания за приемане на съответните решения на 

Общинския съвет и необходимото мнозинство за приемането им, изготвяни са 

проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация. 

Образувани са съдебни производства по жалби на граждани и юридически 

лица срещу решения на Общински съвет – Варна, както следва:  

 - жалби срещу решения на Общински съвет – Варна   – 1 бр; 

 - жалби и протести срещу подзаконови нормативни актове  – 2 бр; 

 - висящи съдебни производства от предходни отчетни периоди  – 5 бр; 

 - жалби срещу бездействие на Общински съвет – Варна   – 1 бр. 

  

През отчетния период са изготвяни жалби, писмени становища, възражения и 

всякакви други документи, с оглед на процесуалната защита на Общински съвет – 

Варна и осъществявано процесуално представителство на съвета пред съответния 

съд.  

 

 

 

 
01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.  

гр. Варна 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

                            В А Р Н А 

 

 

 

 

          ___________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 

 


