
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 28 
 
Двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 10.08.2022 г. (сряда) от 09:00 ч. до 12:40 ч. 
 
 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на Община 

Варна. 
(2) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности и 

разходваните средства за народните читалища и Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в Община Варна за 2022 г. 

 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство” относно: 
(1) – утвърждаване на списък с имоти – частна общинска собственост, 

подлежащи на задължително застраховане. 
(2) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение Север“ 

АД, за изграждане на нов трафопост, тип БКТП върху поземлен имот с 
идентификатор 10135.4024.70, находящ се в гр. Варна, м. “Боклук тарла“. 

(3) – учредяване на право на строеж на „Диагностично-консултативен 
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД върху поземлен имот  с 
идентификатор 10135.51.150, находящ се в гр. Варна, ул.“Сава“ № 2, за 
изграждане на асансьорна уредба. 

(4) – даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи 
се в „ДКЦ 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, в полза на „Център за 
социална рехабилитация и интеграция“. 

(5) – одобряване на типови договори за възлагане на управлението на 
общинските търговски дружества. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – даване на съгласие за допълнително финансиране за извършване 

на укрепване на ХТС „Рибарско пристанище – Варна“. 



          (2) – изменение на Наредбата на Общински съвет – Варна за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 
          (3) – изменение на приложение № 2 към Наредбата на Общински съвет 
– Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна, в частта на раздел V дирекция 
„Образование и младежки дейности“. 

(4) – вземане на решение за създаване на работна група относно 
дейността на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

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

 (6) – вземане на решение за отпускане на средства на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. 

(7) – допълнение към решение № 975-5–(26)/17.05.2022 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(8) – одобряване текста на договор за отпускане на финансови 
средства на Спортно училище „Георги Бенковски“ за заплащане на наем на 
зала по спортна гимнастика. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт” 

относно: 
(1) – изменение и допълнение в транспортната схема на Община 

Варна. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) - даване на съгласие Община Варна да участва в учредяването на 

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Мрежа на Европейските 
младежки столици“ – „Network of European youth capitals“. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство 

и комунални дейности” относно: 
(1) – приемане План за действие за зелен град на Община Варна. 
 
7. Питания и отговори на питания. 
 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 

сигурност“ относно: 
(1) – приемане на нова Наредба за обществения ред.  
  
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда“ относно:  



(1) – приемане отчет за 2021 г. за изпълнение на „Програма за 
намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни 
вещества в атмосферния въздух на община Варна“ 

 
10. Определяне на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд 

- гр. Варна за мандат 2023 – 2026 г. 
 
11. Обявяване на 15 август 2022 г. за празничен и неприсъствен ден 

на територията на Община Варна по случай празника на града. 
 
12. Промени в съставите на постоянни, временни и специализирани 

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

 


