
Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 27 
от заседание, проведено на 28.07.2022 г. 

по точка  първа от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства по процедура 
чрез подбор на проекти „Подобряване на достъпа на рибарската 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал“ от стратегия за Водено от общностите местно развитие на 
„Местна инициативна рибарска група „Варна“, район Аспарухово-Белослав-
Аксаково“ и за осигуряване на финансиране. 

(2) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура за подбор на проектни предложения по 
подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, от мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“, приоритетна област 6 Б „Стимулиране на 
местното развитие на селските райони“ Приоритет 4 „Повишаване на 
заетостта и териториалното сближаване“, Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., за осигуряване на финансиране и 
одобряване на проект на споразумение. 

 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

     

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

988-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22016013ВН/22.07.2022 г., Общински  съвет – 
Варна  реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Облагородяване на достъпа до рибарска инфраструктура 
в селище „Карантината“ и обособяване на зона за спорт“ по процедура 
чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.094 „Подобряване на достъпа до 
рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 
(ВОМР) на Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-
Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 



2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за финансиране 
по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.094 „Подобряване 
на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, 
мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и 
увеличаване на синия потенциал“ от стратегията за Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група „Варна, 
район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, Община Варна да осигури средства 
в размер до 469 399 лева с ДДС от бюджета на Община Варна за 
съответната година, за обезпечаване на допустимите разходи, преди те да 
бъдат възстановени от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на 
Община Варна в размер до 40 000 лева на разходи за възнаграждения и 
осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проекта, по 
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.094 „Подобряване на 
достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, 
мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и 
увеличаване на синия потенциал“ от стратегията за Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група „Варна, 
район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на Решението, 
поради защита на важни обществени интереси, а именно кратките срокове 
за представяне на проектното предложение.   
  
 
 
 
 
 

989-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 59-61 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД22016014ВН/22.07.2022 г., Общински 
съвет – Варна реши:                             
           1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проектни 
предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за 
развитие на селските райони 2014 - 2020 г.     
           2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за финансиране 
на проект по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проектни 
предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие 



на селските райони 2014 - 2020 г., Община Варна да осигури средства в 
размер на 58 674 лв. от бюджета на Община Варна за съответната година, за 
мостово финансиране, от които 9 779 лв. за ДДС, преди възстановяване на 
средствата от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
          3. Одобрява текста на проект за Споразумение за партньорство по 
процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проектни предложения по 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 
2014 - 2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 
           4. Дава съгласие за включване на Община Варна към местна 
инициативна група по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 
от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, на целевата територия - 
територията на община Аврен и територията на следните населени места от 
община Варна извън строителните граници на град Варна: с. Звездица,  с. 
Казашко, с. Константиново и с. Тополи. 

5. В изпълнение на горното решение, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за местно 
партньорство за създаване на местна инициативна група между 
представители на публичния сектор: ОБЩИНА ВАРНА, ОБЩИНА АВРЕН, 
стопанския сектор: ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ“- с. Аврен и 
нестопанския сектор: "ЗОРА 1 - 1937" НЧ- с. Бенковски, във връзка с 
подготовка и изпълнение на проектно предложение по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

6. Дава съгласие да осигури собствен принос в размер на 8 400 лв. за 
учредяване на местна инициативна група, в т. ч. разходи за правни услуги и 
консултации, нотариални и държавни такси и партньорски срещи. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на Решението, 
поради защита на важни обществени интереси, а именно кратките срокове 
за представяне на проектното предложение.   

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 27 

от заседание, проведено на 28.07.2022 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: 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. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

     
  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

990-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22001442ВН/17.06.2022 г., решение на Общински 
съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 г., и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени 
в приложение към настоящото решение.  

       
 
991-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на база 
здравен статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22001442ВН/17.06.2022 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
 



992-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22001454ВН/20.06.2022 г., решение на Общински 
съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 г., и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
 
993-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22001454ВН/20.06.2022 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 27 

от заседание, проведено на 28.07.2022 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: 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. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

     
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
994-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с решение на Общински съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 г., на 
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложения от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД22015653ВН/18.07.2022 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда, с оглед навременното получаване на отпуснатата 
еднократна финансова помощ на одобрените лица. 

 
 
 
 
 



995-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на база 
социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложения от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД22015653ВН/18.07.2022 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

  
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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