
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 31 

 
Тридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна господин 

Тодор Балабанов, се проведе на 21.12.2022 г. (сряда) от 09:00 ч. до 15:45 

ч. 

 

Общински съвет – Варна прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в 

извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, насрочено на 

21.12.2022 г. 

 

2. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Варна. 

 

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

бюджет” относно: 

(1) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна“  ЕООД, ЕИК 000090147. 

(2) – необходимост от осигуряване на средства за допълнително 

финансиране на обекти от капиталовата програма на Община Варна, 

финансирани с банкови заеми. 

(3) – промяна на решение на Общински съвет – Варна с № 1418-2. 

III. (36)/19.12.2018 г., променено с решения № 420-2. т. 1(10)/16,17.12.2020 

г. и  № 801-1.(23)/01.03.2022 г. 

(4) – изменение и допълнение на решение на Общински съвет – 

Варна № 1418-2.IV.(36)/19.12.2018 г., изменено с решение № 913-

4.(25)/20.04.2022 г. за удължаване на срока на договор за банков кредит за 

основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в 

детски градини и детски ясли на територията на Община Варна. 

(5) –  изменение и допълнение на чл. 18, т. 3 от Приложение № 1 към 

Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

(6) – изменение на решение № 434-2/10/16.12.2020 г. на Общински 

съвет – Варна, изменено с решение № 918-4(25)/20.04.2022 г.  – Цени на 

превозни документи, в частта на Раздел I.  



(7) – вземане на решение за увеличаване на цената на социалните 

погребения и избор на фирма изпълнител. 

(8) – одобряване на инвестиционна програма на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД и даване на съгласие за сключване на договор за 

банков кредит за финансиране на предстоящи строително-монтажни работи.  

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

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

(10) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектни 

предложения за изпълнение на инвестиции по процедура за подбор на 

проекти от крайни получатели „Модернизация на образователна среда”, 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и 

осигуряване на тяхната устойчивост. 

(11) – даване на съгласие за Община Варна да кандидатства по 

процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за 

кандидатстване „Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности“, за безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 

(12) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки 

център“ за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения 

по Националния план за възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: 

изграждане на младежки центрове (в областни градове)”. 

(13) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране за изпълнение на строително-монтажни работи за проект 

„Облагородяване на достъпа на рибарско селище „Карантината“ и 

изграждане на образователно-информационен център за спорт“ по 

Оперативна програма за морско дело и рибарство 2014-2020“. 

(14) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране за изпълнение на строително-монтажни работи за проект 

„Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – Народно 

читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, финансиран по 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.        

(15) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране по проект „Енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр. Варна“, по процедура „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, 

Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(16) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране по проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на 

сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. 



(17) – изменение и допълнение на чл. 34, ал. 4 от Приложение № 1 

към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

(18) – вземане на решение за приемане на мерки за подпомагане на 

таксиметровия бранш. 

(19) – вземане на решение за увеличаване на дневния храноден на 

Обществена трапезария. 

(20) – осигуряване на финансиране за покриване на задълженията на 

„Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация. 

(21) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по 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“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

(22) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение „BEST – Blue 

Energy Circle for Stronger Future” по първата покана на Програма 

„Европейска градска инициатива – иновативни действия“.   

(23) – опрощаване на държавни вземания. 

 

4. 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. 

 

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

стопанство” относно: 

(1) – изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на 

конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна. 

(2) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в Община 

Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.18. 



(3) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в Община 

Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.16. 

(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - 

частна общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ 

№ 7А, в полза на Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, 

интегрирано устойчиво развитие“. 

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

недвижими имоти собственост на „Централен универсален магазин – 

Варна“ ЕАД. 

(6) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД. 

(7) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление 

на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. 

„Чайка“, в полза на Спортно училище „Георги Бенковски“. 

(8) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за учредяване 

на сервитутно право в полза на „Електроразпределение Север“ АД. 

(9) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ 

се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, в полза на Сдружение с нестопанска 

цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно 

положение – Дедал“. 

(10) – утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен 

център 4 – Варна“ ЕООД. 

(11) – утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на „Дентален център I Варна“ ЕООД. 

 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие за подписване на Меморандум за 

сътрудничество между Район „Одесос“ при Община Варна, Република 

България,  и район „Център“ при Община Кишинев, Република Молдова. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт” относно: 

(1) – приемане на изменения и допълнения в Наредба за финансово 

подпомагане на спортни клубове. 

(2) – приемане на изменения и допълнения в Инструкция за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица. 

(3) – приемане на изменения и допълнения в Наредба за финансово 

подпомагане на проявите по програма „Спорт” и програма „Социален 

туризъм”. 



 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура и 

градоустройство” относно: 

(1) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ10135.2526.946 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна. 

(2) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имоти с идентификатор ПИ 10135.2566.222, 

ПИ10135.2566.244 и ПИ 10135.2566.245 местност „Старите лозя“, гр. 

Варна“. 

(3) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 10135.2526.2539 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна. 

(4) –даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 10135.2563.721 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна.  

(5) – разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Изграждане 

на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. 

Каменар“, агломерация Варна, Етап ІІ „Изграждане на довеждащ 

канализационен колектор от с. Каменар – клон 192“. 

(6) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 

и застрояване за УПИ XVI-98, 260, 39, 41 „за нискоетажно жилищно 

строителство и трафопост“, кв. 27, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна. 

 

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

сигурност” относно: 

(1) – приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Варна за периода 

2023 г. – 2027 г.   

 

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

относно: 

(1) – изменение и допълнение на Правилник за работа на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 

уличното движение“. 

(2) – одобряване на Бизнес програма на „Градски транспорт“ ЕАД 

за периода 2022 – 2025 г. 

 



11. Питания и отговори на питания. 

 

 

 

12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за възлагане на услуга от общ икономически 

интерес „Грижа в дома в Община Варна“ по процедура BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 

2021 – 2027 г. 

 

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

образование” относно: 

(1) – изменение и допълнение в Статута за награда „Варна“ в 

системата на предучилищното и училищното образование.   

 

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

духовно развитие” относно: 

(1) – именуване на улици, находящи се в с. Звездица, Община 

Варна. 

 

15. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация” относно: 

(1) – одобряване на промяна в структурата и длъжностното щатно 

разписание на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

 

16. Промени в съставите на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна.  

 

17. Дискусия с гражданите. 
 


