
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 29 

 
Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 08.11.2022 г. (вторник) от 09:00 ч. до 16.20 ч. 

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

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

бюджет” относно: 

(1) – вземане на решение за увеличаване на трудовите възнаграждения 

на администрацията на Община Варна, съгласно Постановление на 

Министерски съвет № 229/29.07.2022 г. 

(2) – актуализация на Икономическата рамка за 2022 г. по договор за 

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

(3) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна за 2021 г. 

(4) – даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг 

съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 

(5) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг 

съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 

(6) – даване на съгласие за допълнително финансиране на обект: 

„Реконструкция и модернизация на Зоопарк – Варна, етап втори, подобект 

„Местообитания вълци и средно-големи котки“. 

(7) – даване на съгласие за извършване на компенсирана промяна на 

обекти от Разчета за капиталовите разходи по функции и източници за 

финансиране на Община Варна за 2022 г., в частта на функция 

„Здравеопазване“. 

(8) – вземане на решение за разходване на остатъка от 

неизразходваните средства, отпуснати на Община Варна по Постановление 

на Министерски съвет № 326/12.10.2021 г.  

(9) – актуализиране на разпределението на средствата от преходния 

остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна.   

(10) – преразпределение на средства от целева субсидия за капиталови 

разходи и разпределение на допълнителен трансфер по бюджета на община 

Варна за 2022 г., съгласно Постановление на Министерски съвет № 

229/29.07.2022 г.   

(11) – определяне на дивидент за 2022 г. (дължим от печалбите за 2020 

г. и 2021 г.)  на търговските и акционерните дружества със 100% общинско 

участие в капитала. 



(12) – даване на съгласие за формирането на самостоятелни и слети 

паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 

2022/2023 г. 

(13) – изменение на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на 

лицата, които имат право на транспортни разходи“ от бюджета на община 

Варна за 2022 г. в частта на дирекция „Социални дейности“ при Община 

Варна. 

(14) – даване на съгласие за подаване проектно предложение от 

Община Варна по процедура „Укрепване на общинския капацитет“, 

Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма 

“Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.  

(15) – 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. 

(16) – одобряване на проект на споразумение с Областно пътно 

управление – Варна за съвместно финансиране на поддържането на 

републиканските пътища в чертите на град Варна и даване на съгласие за 

подписването му. 

(17) – изменение на решение № 563-3(№17)/15.06.2021 г. на 

Общински съвет – Варна. 

(18) –  вземане на решение за осигуряване на целева субсидия за 

ремонт на отделение „Детска хирургия“ към МБАЛ „Света Анна – Варна“ 

АД. 

(19) – вземане на решение за отпускане на средства на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 

д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД 

(20) – вземане на решение за осигуряване на отопление за нуждите на 

Театрално-музикален продуцентски център – Варна и Държавен куклен 

театър – Варна. 

(21) –  опрощаване на държавни вземания.   

(22) – вземане на решение за дейността на „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, 

във връзка с доклад на работна група, избрана с Решение № 1011-

3(28)/10.08.2022 г. на Общински съвет – Варна. 

 

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

стопанство” относно: 

(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители 

и членове на съвети на директори за 2020 г. на: 

1.1. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 



1.2. „Обреди” ЕООД. 

1.3. „Градски транспорт” ЕАД. 

(2) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2021 г., освобождаване от отговорност на управители, 

членове на съвети на директори и контрольори за 2021 г. и избиране на 

одитори за 2022 г. на: 

2.1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” – 

Варна” ЕООД. 

2.2. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – 

Аспарухово – Варна” ЕООД. 

2.3. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 

2.4. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 

2.5. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 

Екатерина“ ЕООД. 

2.6. „Диагностично – консултативен център „Чайка” ЕООД. 

2.7. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

2.8. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

2.9. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

2.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –

Варна” ЕООД. 

2.11. „Дентален център І Варна” ЕООД. 

2.12. „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 

2.13. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 

2.14. „Обреди” ЕООД. 

2.15. „Пазари” ЕАД. 

2.16. „Градски транспорт” ЕАД. 

2.17. „Стадион Спартак“ ЕАД. 

2.18. „Жилфонд“ ЕООД. 

(3) – одобряване на застраховател на имуществото на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД.  

(4) – одобряване на застраховател на имуществото на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 

д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. 

(5) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от 

имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр. Варна, в полза 

на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

(6) – даване на съгласие на „Диагностично-консултативен център 

„Чайка““ ЕООД: 



- за продажба на МПС, собственост на дружеството в полза на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД; 

- за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на МПС, 

собственост на дружеството; 

- за предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на МПС-  

специализиран автомобил в полза на „Медицински център за рехабилитация 

и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД; 

-  за бракуване и сваляне от отчет на МПС-специализиран автомобил, 

собственост на дружеството. 

(7) – одобряване на Правилник за организацията и дейността на 

пазарните площадки, стопанисвани от „Пазари“ ЕАД. 

(8) – даване на съгласие за сключване на договор за безвъзмездно 

право на ползване, върху помещения, собственост на „Диагностично 

консултативен център 3 - Варна“ ЕООД. 

(9) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 

канализация - Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и техническа 

експлоатация на инфраструктурен обект – публична общинска собственост: 

„Водоснабдяване на парцели местност „Горна трака – клонове № 10, № 12, 

№ 13 и № 14“. 

(10) – даване на съгласие за провеждане на процедура за придобиване 

в собственост на Община Варна на недвижими имоти – частна държавна 

собственост, находящи се в гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Народни 

будители“ № 1 и ул. „Костур“ № 15-А. 

(11) – даване на съгласие за сключване на Анекс към договор за 

безвъзмездно управление на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, 

представляващ ПИ 10135.2570.38 между Община Варна и Комплекс за 

социални услуги за възрастни хора „Гергана – Дом за стари хора и Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания“. 

 

3. Разглеждане на предложения за решения от Комисията по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на „Годишния план за приватизация за 2022 г.” 

 

4. 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. 



(3) – създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги и 

определяне на състава му.  

(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности“, Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027 г. 

(5) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027 г. 

 

5. 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. 

 

6. Питания и отговори на питания. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование” относно: 

(1) – актуализация на Списъка на средищните детски градини и 

училища в Република България за учебната 2022/2023 г. 

 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 

сигурност” относно: 

(1) – одобряване на окончателен проект за актуализация на Генерален 

план за организация на движението на територията на Община Варна 

(2) – приемане на План за защита на населението при бедствия. 

 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Туризъм, 

търговия и рекламна дейност” относно: 

(1) – приемане на Програма за развитие на туризма на територията на 

община Варна за периода 2021 – 2030 година и План-график за реализиране 

на Програмата. 

 



10. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 

01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 

11. Промени в съставите на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна.  

 

12. Дискусия с гражданите. 
 


