
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 24 
 
Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 30.03.2022 г. (сряда) от 09:15 ч. до 15.15 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) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна за 2020 г. 
(2) – изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна. 

(3) – даване на съгласие за формирането на самостоятелни и слети 
паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 
2021/2022 г. 

(4) – даване на съгласие за присъединяване към общинската 
електрическа система на външно ефектно осветление на фасада на 
катедрален храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“. 

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

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

(7) – организиране на процедура за избор на доставчик на социални 
услуги от общ икономически интерес за реализиране на проект „Разкриване 
и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за 
грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център  за 
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на 
територията на Община Варна“.  

(8) – даване на съгласие за създаване на социална услуга „Дневен 
център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в община 
Варна, с капацитет 30 места, държавно делегирана дейност, считано от 
01.04.2022 г. 



(9) – даване на съгласие за разкриване на Комплекс за социални услуги 
за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“.  

(10) – 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. 

(11) – даване на съгласие за продължаване през 2022 г. на действието 
на Споразумение между Агенция пътна инфраструктура и Община Варна за 
съвместно поддържане на участъци от републиканските пътища на 
територията на Община Варна, освободени от заплащане на винетна такса.   

(12) – даване на съгласие за продължаване на изпълнението на 
програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества“ за 2022 г.  

(13) – изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет-Варна 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

(14) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
закупуване на знамена за училищата, находящи се на територията на 
Община Варна. 

(15) – вземане на решение за подпомагане на ресторантьорския и 
туристическия бранш във връзка с ограниченията за ползване на зелен 
сертификат. 

(16) – вземане на решение за отчисления по Закона за управление на 
отпадъците за 2020 г., 2021 г., 2022 г., и за изпълнение на ангажиментите на 
Община Варна по Споразумение № РД14005359ВН/07.03.2014 г.   

 
 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 
стопанство” относно: 

(1) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, в 
полза на Националната комисия за борба с трафик на хора, за нуждите на 
Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора. 

(2) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, в 
полза на „Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“. 

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

(4) – одобряване на застраховател на имуществото на „ДКЦ – 4 Варна“ 
ЕООД. 



(5) – даване на съгласие на Ликвидатора на „Порт Палас“ ЕАД  /в 
ликвидация/ за извършване на действия по ликвидацията на дружеството и 
заличаването му от Търговския регистър. 

(6) – даване на съгласие на Ликвидатора на „Жилфонд“ ЕООД /в 
ликвидация/ за предоставяне на  ДМА на ОП „Управление на проекти и 
озеленяване“  и бракуване на ДМА.  

(7) – 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: 

7.1. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
7.2. „Обреди” ЕООД. 
7.3. „Градски транспорт” ЕАД. 

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

образование” относно: 
(1) – изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за 

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

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване” 

относно: 
(1) – отмяна на „Правила и критерии за класиране и прием в 

общинските целодневни детски ясли на територията на Община Варна“, 
приети с Решение №1496-11(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна и 
приемане на нови  „Правила и критерии за класиране и прием в 
общинските целодневни детски ясли на територията на Община 
Варна“.  

(2) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(3) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(4) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция. 

(5) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 
по асистирана репродукция. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Транспорт” 

относно: 
(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 

територията на община Варна. 
 



7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Благоустройство 
и комунални дейности” относно: 

(1) – приемане на Програма за енергийна ефективност на община 
Варна 2021 – 2030 г. 

(2) – изменение на Наредба за организация на движението на 
територията на община Варна.  

 
8. 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) – приемане на План за интегрирано развитие на Община Варна за 
програмен период 2021-2027 г. и приложенията към него. 

(3) – даване на съгласие Община Варна да се присъедини към 
инициативата на Европейската комисия – Споразумение за Зелен град – 
чисти и здравословни градове в Европа, като упълномощава Кмета на 
Община Варна да подпише Споразумение за Зелен град – чисти и 
здравословни градове в Европа.    

 
9. 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. 
 
10. Утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на следните общински лечебни 
заведения: 

1. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090026;  

2. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН 
РИЛСКИ“ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103517178;  

3. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК 813154554;  

4. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК 813116984;  

5. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – „СВЕТА 
ЕКАТЕРИНА“ ВАРНА „ ЕООД, ЕИК 813152934; 

6. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА“ 
ЕООД, ЕИК 103514755;  



7. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090065; 

8. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-
ВАРНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090154;  

9. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 
МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090161.  

 
 
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 18.04.2022 г. 

 
12. Промени в съставите на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна.  
 
13. Дискусия с гражданите. 

 


