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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте колеги. Г-н Тодоров.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Въпросът ми е към кмета, но искам да ангажирам и всички колеги от 

общинския съвет. Следен е той. Вече над 20 години в града се разхожда 
един въпрос, това е въпросът със спортната реликва на Варна – юнашкия 
салон. Този проблем го зачена един варненец, Добрин Митев, мина през 
много периоди на много апетити, на много противоречиви слухове и т.н. 
Сега един друг варненец – спортният министър сигурно ще го затрие този 
въпрос. Въпросът ми е следният. Безспорно в мандатите на Кирил 
Йорданов спорта във Варна мина на едно сериозно качествено ниво, като 
подход и като база. И изграждането на младежката дирекция за спорт, 
спортните имоти, предприятия и т.н Спор няма. Кмета се оказа един добър 
благодетел за спорта във Варна. В тази поза обаче сега искаме да чуем 
неговото становище, какво ще стане с юнашкия салон? Освен това, той е 
обявен за паметник на архитектурата. Та въпроса накратко е има ли 
бъдеще тази реликва на Варна – това е първата зала, първата осветена 
спортна площадка, какво ще става с нея и как можем да я защитим, за да 
стане тя една сграда за спортен музей с кабинети там или други идеи за 
спорта? Това ми е въпроса.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други питания, колеги? Г-н Митковски, да се готви г-н Костадинов.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н кмете, колеги. Без да се наговаряме с г-н Тодоров за 

нашите въпроси, става дума за една друга спортна база в града ни. Малко 
предистория за колегите, които предния мандат не бяха съветници. 
Миналата година ново отремонтирания част от басейн “Приморски”. Този 
с кулата, след зимата беше опитан да се напълни, пролетта. Оказа се с 



огромни дефекти и не можа да се запълни. Поради което Общината се 
обърна към фирмата, която изграждаше този басейн, за да отремонтира 
своите дефекти. Тя отказа. Общината пое покриването му със специфична 
материя, за да може басейна да функционира, след което съвсем правилно 
заведе дело срещу фирмата – изпълнител. Въпросът ми е към г-н кмета, 
тогава ние пак си говорихме по тази тема, до къде стигна това дело и в 
края на краищата установили се по чия вина басейна даде такива огромни 
дефекти? Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Митковски. Г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Въпросът ми към г-н 

Йорданов е кога се предвижда да започне ремонт на площад 
„Независимост”, тъй като в момента там е изключително трудно да се 
намери здрава плочка и второто, което искам да питам – имаме ли 
запазени все още резервни плочки, тъй като минаха девет години и повече 
от основния ремонт, който беше през 2003 г. и какво ще се прави, ако се 
окаже, че няма, тъй като наистина там може би повече от 70 % от 
настилачния материал е за подмяна. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други въпроси, колеги? Г-жа Такева, заповядайте.  
 
Светлана ТАКЕВА  
Г-н кмете, уважаеми колеги. Аз имам три въпроса, ще ги задам 

много накратко. Единия е свързан с отговор, който вече имам от 
администрацията, но според мен не е конкретно свързан с моето питане. 
Преди около два месеца аз попитах защо не се регламентира 
предоставянето на безплатни билети от “Двореца на културата и спорта” 
за всяко едно мероприятие, а ми се отговори, че когато бъдат 
предоставени билети от “Двореца на културата и спорта” те се 
преразпределят към организациите, които предоставят социални услуги. И 
пак въпроса ми е: защо няма възможност да бъде регламентирано 
предоставянето задължително във всяко едно мероприятие на “Двореца на 
културата и спорта” на безплатни билети към дирекция “Социални 
дейности и жилищна политика”, която на свой ред да преразпределя към 
ползвателите тези билети. И в тази връзка, какво правим в крайна сметка с 
вече поставения въпрос за “Двореца на културата и спорта”, т.е. базата 
която имаме, а в същото време си задаваме въпроса какво трябва да 
направим и как да построим база, за да можем да станем наистина 



“Културна столица на Европа”. Защо не използваме базата, която 
съществува?  

Второто ми питане ще започне с благодарност. Благодаря за така 
наречените легнали полицаи, ограничители на скоростта на “8-ми 
Приморски полк” преди пешеходната пътека, на която 20 годишната Лора 
загуби живота си. Във връзка с това обаче искам да попитам, кога ще се 
реагира на подписката и на искането на родителите и на ръководството на 
руското училище за поставянето на още такива ограничители на 
скоростта. И в крайна сметка на база пак отговора на администрацията във 
връзка, че в “Аспарухово” се поставят такъв тип ограничители на 
скоростта поради това, че има голям пътнико – поток и много деца, които 
пресичат. Това беше по повод моето питане. Има още едно място, на което 
... И не е само едно, което има голям пътнико – поток, основно пресичащи 
деца. Четири учебни заведения в “Чайка”, кв. “Чайка” децата пресичат от 
спирката на бившия стадион “Юрий Гагарин” буквално през четирите 
платна, тъй като подлеза не функционира. Каква е съдбата на този подлез, 
защо отгоре не е изградена все още пешеходна пътека и в крайна сметка 
чакаме да се случи нещастен случай ли, за да вземем някакви мерки? 

И последното ми питане е свързано с СУПЦ, тъй като аз бях част от 
комисията, която беше назначена на предното заседание на общинския 
съвет за проверка. По отношение на СУПЦ, впечатленията си съм ги 
споделила в доклада, Вие ще го получите. Имам един кардинален въпрос. 
Защо след проверката впечатлението е, че петте милиона в СУПЦ са 
потънали в блатото, което е зад учебния корпус? Кой прецени, че трябва 
да бъде ремонтиран учебния корпус, а не там, където децата живеят? И 
защо този учебен корпус и към момента продължава да не е оборудван и 
реално погледнато децата не могат да провеждат занятията си там? 
Питането ми е какво всъщност и до кога трябва да направим, за да 
гарантираме тази устойчивост на проекта и в какви срокове ще получим 
парите от МРРБ? Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други питания, колеги? Докато мислите другите питания да ви 

запозная, че във връзка с гласуването на кандидатурата на Варна за 
“Младежка столица” през 2015 г. от Общински съвет – Варна на 28 от 
09:00 ч. до 10:30 ч. на стълбите пред Община Варна ще се проведе 
танцувален флаш мод и снимка пред сградата на Община Варна, с което 
50 младежи от различни танцови клубове и младежки неправителствени 
организации ще стартират кампанията си по популяризиране на 
инициативата за “Младежка столица” през 2015 г., за една по-добра и 
красива Варна. Събитието върви пред общината в момента.  

Имате ли други питания, колеги? Не виждам. В залата е Кметът на 
града, г-н Кирил Йорданов. Поради липса на други питания, г-н Йорданов, 



ще се възползвате ли от правото си на отговор или ще отговорите 
писмено? Заповядайте, г-н Йорданов. 

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми дами и 

господа общински съветници, уважаеми дами и господа. Г-н Аврам 
Тодоров, въпросът. Мисля, че по отношение на юнашкия салон всички 
присъстващи в залата мислим по един и същ начин .... юнашкия салон да 
бъде съборен, а освободения от него терен да бъде презастроен. Тук са и 
вашите решения на Общински съвет през годините, ако искате можете да 
се присъедините и с подпис, можете да направите и един преглед. Тука е 
събрана цялата предистория на нашите реакции. Разбира се, с историята 
по финансиране построяването на юнашкия салон в началото на миналия 
век със златните левове, които са били теглени като кредит от “Българска 
народна банка” от Община Варна, предоставени за строителство на 
юнашкия салон. За съжаление трудно обяснимо за мен, ние загубихме 
делата, поради което избрахме точно този път. Да сигнализираме 
централните органи, от които зависи по-нататъшната му съдба. Нямаме 
промени в позицията. Подписал съм това писмо, ако искате елате вижте 
преписката, подпишете се и Вие. Въпреки, че ... Как да кажа. Тук са 
решенията на Общинския съвет, което е едно и също, но актуализирано 
заявяваме желанието си юнашкия салон да бъде изваден от списъка на 
обектите, които са държавна собственост и да бъде предоставен в 
собственост на Община Варна. Междувременно, ако всичко това не се 
случи онова, което е в нашите ръце е да препятстваме, как да кажа, 
обработката на какъвто и да е вид документ целящ неговото премахване 
или застрояване. На вниманието на варненската общественост и на 
общинския съвет, възможно е някои общински съветници да са в течение, 
постъпиха документи, с които се иска застрояването двора на 
митрополията. Казвам го само за сведение. Това е една стара идея, която е 
от 90-те години. Лично аз съм се противопоставял на това застрояване и 
като областен управител. Имам становище и в момента по тази преписка, 
но предоставям на вниманието на общинския съвет и варненската 
общественост и този факт. За юнашкия салон нещо друго имаме ли да 
кажем? Категорично е, безрезервно е желанието ни той да бъде съхранен. 
Нещо повече, той трябва да бъде ремонтиран, развит, но затова са 
необходими няколко стъпки крайната цел, на които е той да премине в 
наша общинска собственост. Тогава ще го браним с всички възможни 
средства. Нещо има ли да добавим? Някой от залата, ако иска да каже, 
защото не е проблемът само в процедурната, как да кажа, операция, 
въпрос – отговор, той е въпрос на становище на много варненци. 
Подписката е подписана, можете да я получите.  



Така. Централния площад. Не, басейна. За делото, съдебната фаза. 
Първата съдебна фаза е приключила в наша полза, в смисъл обезпечени са 
доказателствата, на които ние се базираме в бъдещите съдебни спорове с 
фирмата – изпълнител. Т.е. те са съхранени и оттук нататък съдът ни 
изпраща на арбитраж. Поръчах ... Такава е процедурата. Поръчах по 
телефона да се направи ... Колко е сумата? Сумата на нашия иск предявен 
към тази фирма – изпълнител е 460 хил. лв. Това е съдебната фаза. Есента, 
знаете ще започне строителството на закрития басейн на мястото на 
бившия съборен закрит басейн. 

Централния площад – има налични плочки, те ще бъдат подменени. 
Поръчал съм много сериозно изравяне на цялата документация, за да 
могат персонално да изникнат личностите, които избраха плочките, ако 
имат претенции към здравината и качеството на плочките. Процес, който е 
финализиран някъде 2000 г. Това е поръчка към администрацията и г-н 
Куликов да събере информацията за командировките, за имената на 
хората, които отидоха, донесоха плочките и застанаха с имената си 
гарантирайки за тяхната здравина. Това е едно. Второ, ремонта на 
централния площад започна. И указанията от оперативката в понеделник 
са той да завърши максимално бързо. 

Пешеходните пътеки. Въпросната пешеходна пътека, която бяхме 
изградили. Наблюдавам я всеки ден. Да, тя безусловно гарантира по един 
много по-добър начин сигурността на преминаващите през двете платна 
пешеходци. Няма спор. Друг е въпросът, че там по правило не й е мястото. 
Пресичането трябва да се осъществява някъде горе пред НАП. Приключен 
въпрос. Колебанията тя да бъде изградена в началото бяха стари 
инструкции на Министерството на вътрешните работи от 1989 г. са тези 
инструкции, които забраняват поставянето на такива изкуствени 
ограничители на скоростта на движението на такива места. След 
разговори с Министъра на вътрешните работи г-н Цветанов, 
Министерството на вътрешните работи пое ангажимента да актуализира 
тази вътрешна своя нормативна база. Така или иначе тази пешеходна 
пътека е факт. Убеден съм, че шофьорите негодуват, но това в случая 
категорично остава на втори план. Сигурността на пешеходците е 
гарантирана по един много по-добър начин. 18 са местата, които 
родителите поискаха да бъдат обезопасени по аналогичен начин, може да 
се каже. Обозначени, маркирани, за да се повиши сигурността на хората. 
18 са местата. Г-н Караденчев, колегите ми са запознати с този списък, 
минаха през всички тези места. В момента имаме фирма – изпълнител, 
която може да постави вертикалната маркировка и тя е поставена. До две 
седмици трябва да влезе в сила договора с нашия изпълнител на 
хоризонтална маркировка и тя ще бъде направена, съответно и всички 
онези други мерки, които ще гарантират по надлежен начин нещата. 
Убеден съм, че с хората, които повдигнаха тази тема ни очаква едно добро 



сътрудничество. Ще се вслушаме във всеки един техен съвет. Каквото и да 
ни струва, ефекта при всички положения ще бъде положителен за 
пешеходците. 

Подлеза на “Юрий Гагарин”. Той е приватизиран в ранните 90-те 
години. Първите години на демокрацията, не знам как се е случило честно 
казано. Това е един парадокс, един такъв елемент на градската 
инфраструктура е бил приватизиран. Частна собственост. ... Е, не мога да 
ви кажа. Не съм бил свидетел на този процес, не мога да ви кажа. Но със 
сигурност е било гласувано от тогавашния Общински съвет, може да се 
бръкне в архивите на заседанието, да се види какво е предложението, как е 
било гласувано, как е минало през общинския съвет. Така или иначе 
виждам други поддръжници тука най-малкото за юнашкия салон. Мисля, 
че това бяха въпросите.  

Другата точка, следваща ли е структурите? Тогава ли да взема 
отношение по направеното предложение, с което съм сезирал общинските 
съветници или сега? Ако няма реплики, дуплики.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Мисля, че не е проблем. Сега.  

              
Кирил ЙОРДАНОВ 
Мога да взема отношение? 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Да, да. Мисля, че не е фатално.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Следваща точка са структурите, така ли?  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Структурите, да.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Много накратко. Три изречения. Буквално. Ще ви върна към 

персоналните промени, които преди да внеса предложението си за промяна 
в структурата на общинска администрация бяха направени и моето 
дълбоко убеждение е, че те са за добро. Това са двама заместник кмета, 
известно ви е за кои става дума. В направеното предложение предлагам да 
бъде съкратена и една бройка от заместник кметските места, ще се съкрати 
и другата бройка, когато документално получим от Народното събрание, а 
досега не сме получили документ от Народното събрание, че бройката на 
Свилен Крайчев може да бъде съкратена. Документално този въпрос 
трябва да бъде уреден. Значи това е по отношение на най-високото ниво на 



управление в общинската администрация. Откровено казано един процес 
болезнен. Много неприятен процес е съкращаването на живи хора, 
раздялата с хора, с които човек е работил дълги години. Това в чисто 
психологически план. В подхода на предложението, с което съм ви сезирал 
се опитвахме да преминем от щабен тип организация на администрацията, 
терминът не е мой, той е доктринерски. Щабен тип, така са изградени 
администрациите във всички общини на България. Консултирал съм се със 
специалисти, с учени и те са въвели това понятие, то не е мое. За да се 
премине към тип организация на администрацията, която се ползва в 
напреднали страни – администрация ад хок, в смисъл обединяването 
усилията на структурите, на отделните звена на администрацията, 
ситуативно според приоритета на момента. И да вдигате вежди и да не 
вдигате вежди, аз също много време ... Трудна е ориентацията, посветих 
много време да се запозная с тези неща и от научна гледна точка, ако 
желаете, преди да пристъпя към кристализирането на едно такова 
предложение. И подчертавам, никак не е ясен ефекта от една такава, как да 
кажа, структурна реформа. Т.е. той тепърва трябва да бъде коригиран на 
ход. Пак казвам, сега ще се види как ще се работи в новите условия тази 
структура, защото прогноза със степен 100 % със сигурност не може да 
бъде направена. Поради което не изключвам възможността да се наложи и 
други предложения да бъдат направени. Според съкращенията, които 
извършихме през 2009 г., към която дата са ориентирани предложенията на 
Министъра на финансите за съкращения, ние тогава направихме сериозни 
съкращения, на този етап ние можехме да се разминем със съкращаването 
на 17 души. Само. За да изпълним изискването на Министерството на 
финансите. Аз съм убеден, че такива предложения от Министерството на 
финансите с оглед на ситуацията в страната ще бъдат правени и в бъдеще. 
Но за да постигнем реална икономия в издръжката на администрацията 
нашите намерения са 69 – 70 реални бройки да бъдат съкратени от 
администрацията. Първият етап би трябвало да ви .. Това е първият етап, с 
който днес ще се занимаете. Първият етап трябва да ви покаже, че 
намаляват се ръководните длъжности, но това само по себе си няма да 
доведе до целения ефект, а и свързаните допълнителни разходи с 
ръководните длъжности. Автомобили, шофьори и секретарки. Това ще е 
допълнителният ефект, който ще бъде направен. Очаквайте предложение 
за поне още 30 бройки, които ще бъдат съкратени в едно следващо 
заседание на общинския съвет. Какво можем да предложим на хората, с 
които се разделяме? Не е задължително, даже никак в конкретния случай 
тяхното освобождаване да е по преценка за лошо качество на свършената 
работа. Няма такова нещо. Пак казвам, процесът е болезнен заради това, че 
години сме работили с тези хора. Между тях има много свестни, съвестни 
изпълнители. Това, което предстои, понеже не може да бъдем безразлични 
към тяхната участ, което предстои да бъде решено в Общински съвет по 



внесени от мен вече предложения, но по съвсем разбираеми съображения 
отложени за вас за една по-нататъшна сесия, за по-добро запознаване с 
тези, осмисляне на тези предложения. Моето намерение и предложение 
към тези хора на този етап едно предложение – те да бъдат назначени в 
структурите, които неизбежно ще изникнат след преструктурирането на 
търговските дружества 100 % общинска собственост в общински 
предприятия, които ще минат на наше подчинение, и които ще трябва да 
заработят по един съвсем друг начин. Нещо, което мисля, че ще срещне 
подкрепа, най-малкото то беше сериозен елемент на сериозна дискусия, по 
време на предизборните кампании. Става дума за “Жилфонд”, става дума 
за “Общинска охранителна фирма”, става дума за “Дезинфекцията”, става 
дума, ако щете и за озеленяването на града, защото горичките на този етап, 
както върви предсказва, че дълго време ще бъдем без изпълнители и 
озеленяването за поредна година ще падне, като тежест изцяло на нашата 
фирма, която ние съвместно с общинския съвет създадохме за поддръжка 
на Морската градина. Няма да допуснем неприятни изненади в тази 
посока, независимо от изхода на процедурите за избор на изпълнител. 
Влизат млади хора в залата. Това ми дава ... Не знам дали конкретните 
младежи са свързани с това писмо. Две писма вчера получих, по 
отношение на структурната реформа за, специално за участта на 
дирекцията “Младежки дейности и спорт”. Значи съвсем терминологично, 
допусната е грешка в новото формулиране на понятието “Образование” и 
“Младежки дейности” е пропуснато да се добави “спорт”, добавено е. 
Обръщам се към спортните среди. Спортът, както преди ще си остане един 
от нашите приоритети, поради което терминологично е имало пропуск и 
той е коригиран, остава си тази функция. По отношение обединяването 
“Образование” и “Младежки дейности и спорт”. Знаете преди години 
лично моя беше инициативата, тръгнахме по този път, резултатите бяха 
много добри и са много добри. Младежите възприеха наличието и 
функциите на отделно съществуваща дирекция, но ситуацията е такава, 
която налага, както казах най-малкото съкращаване на ръководните 
длъжности. По никакъв начин не трябва младите хора да бъдат 
обезпокоени, че по този начин се дезинтересираме от техните проблеми, те 
съвсем основателно в писмото си изтъкват, че варненската дирекция е 
модел за цялата страна. Всичко това ще се съхрани в 100 % обем, най-
малкото гаранция за това могат да ви бъдат моето обещание, моята 
ангажираност с тази реформа през годините до тук и забележете кой 
продължава да я оглавява – г-жа Калина Попстефанова, с която всички 
младежи постигнаха тези резултати през последните години. “Младежки 
дейности и спорт”. А защо добавям и поверявам на Калина Попстефанова, 
г-жа Попстефанова “Образованието”, защото тя дойде при нас от 
“Образованието”, от образователната сцена. Тя беше заместник директор 
на пета гимназия. Това е целта. Абсолютна гаранция се поема, че нито 



крачка отстъпление няма да се направи в младежката политика. Това мога 
да го обещая на младите хора и ако се базират на съвместните ни действия 
до тук ще бъдат уверени, че това ще бъде спазено. На ваше разположение 
съм, докато траят коментарите за структурните реформи, за отговор на 
възникнали евентуално въпроси. Лека работа.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Кмета. Г-н Тодоров поиска думата, най-вероятно .... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Не. Не, не, не. Предложението ... Не. Нищо общо няма. Изследване, 

изследване беше направено на ... Анкетата беше проведена на всеки 
служител. Анкета беше проведена на всички директори. Анализирани бяха 
отношенията между отделните дирекции. Бяха направени изводи за 
известно дублиране на функции. Всичко това ... Но предложението, както 
ще видите на базата на тези сведения, които аз получих са данни в резултат 
на анкетите. Изводите и предложенията, които съм направил са си лично 
мои. Е, лично мои сега, консултирал съм ги с колегите си, с главния 
секретар. Няма нищо общо, нищо общо няма от това, което вие днес ще 
разгледате, приемете или отхвърлите, няма нищо общо и не мога ... Г-н 
Тодоров, с Вас работим толкова години. Нали знаете, че не допускам 
интервенция в онова, което засяга моите правомощие. Нито по фирмена, 
нито по партийна и по всякаква друга линия. Това може да ... Вие сте 
убеден, няма нужда на Вас да го казвам. .... Преценете го, коментирайте го. 
... Това означава съкращаване в случаи на, как да кажа, „обезкръвени 
дивизии” на военен термин казано. Бих ги направил и по-големи, но няма. 
Толкова. ... Толкова можем да поемем на гърба си със финанси. ... Коя? ... 
Не. “Превенциите” не бива да отиват към която и да е друга дирекция. Ама 
това не е само “Превенции”, тук са всичките противообществени прояви на 
младите хора, тук са всичките видове зависимости, тук са всичките онези 
големи събития, на които нашият град ще бъде домакин включително и с 
посещението, първото на френския посланик и само след една седмица на 
германския и френския посланик посветени точно на тази проблематика. 
На младите хора, на сигурността на младите семейства, на търговията с 
хора. Всичко това е там. Не подценявайте нещата и не ги свеждайте само 
до една превенция. И тук успехите на тази дирекция и на града ни са 
безусловни. Те са предмет на национален интерес и подкрепа. Не случайно 
Варна е център на всички тези събития. Сега, г-н Тодоров. Вие вероятно 
взехте импулс от посещението на Вацлав Хагел известен, като евро-
скептик. Може би, допускам, не мога да съм сигурен. 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Има ли други питания към ... 



Кирил ЙОРДАНОВ 
Тук, убеден съм, много сериозна работа беше свършена през 

годините и предстои да бъде свършена работа, че аз изпитвах, как да кажа, 
и мен ми беше болно, като трябваше да обединя “Младежки дейности” и 
“Образование”, но обстоятелствата са такива. Обстоятелствата са такива. 
Трябва да намалим разходите.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Има ли други питания към г-н кмета? Не виждам. Благодаря на г-н 

кмета. Преминаваме към точка втора от дневния ред.    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 
 
 



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 
№ 6 

от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Структури и общинска администрация” относно: 

(1) – одобряване на промяна в общата численост и структурата на 
общинската администрация на Община Варна. 

(2) – промяна в организационно – управленската структура на 
Общинско предприятие „Спорт за всички”. 

(3) – намаляване числеността на персонала на Общинско 
предприятие „Спортни имоти”. 

(4) – вземане на решение за изменение в длъжностното разписание 
на администрацията в Район „Владислав Варненчик”. 

 
Докл.: Снежана Донева – председател на ВрК“СОА” 

      
Общ брой присъстващи общински съветници -37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

249-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12000612ВН/14.03.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява промени 
в общата численост и структурата на общинската администрация на 
Община Варна, считано от 01.05.2012 г., както следва: 

• Намалява общата численост на общинската администрация с 31 
щатни бройки, /от които 3 свободни/. 

• Одобрява структура на общинската администрация на Община 
Варна, организирана в дирекции, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  32, против –  2, въздържали се –  12, отсъстват – 5/ 

 
 
 



250-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 52 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12 
– 9302/44/27.02.2012г., Общински съвет – Варна: 

• Намалява числеността на персонала на Общинско предприятие 
„Спорт за всички” с 8 /осем/ щатни бройки, както следва: 

 Служител, информация – 4 /четири/ щатни бройки; 
 Шлосер – 1 /една/ щатна бройка; 
 Общ работник – 2 /две/ щатни бройки; 
 Работник, гардероб – 1 /една/ щатна бройка. 

• Приема нова организационно – управленска структура на 
Общинско предприятие „Спорт за всички”, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

/за –  37, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
 

 
 
 

251-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 52 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № Д10 – 
9200/614/08.03.2012г., Общински съвет – Варна: 

• Увеличава числеността на персонала на Общинско предприятие 
„Спорт за всички” с 3 /три/ щатни бройки, както следва: 
 Озеленител – 1 /една/ щатна бройка; 
 Работник, озеленяване – 2 /две/ щатни бройки.  

• Приема нова организационно – управленска структура на 
Общинско предприятие „Спорт за всички”, съгласно приложение към 
настоящото решение. 
 /за –  37, против –  0, въздържали се –  0/ 

 
 
 
 
 
 

252-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 52 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
ОС12000010ВН/05.03.2012 г., Общински съвет – Варна: 

• Намалява числеността на персонала на Общинско предприятие 
„Спортни имоти” с 9 /девет/ щатни бройки, както следва: 
 Техник, строителство и архитектура – 1 /една/ щатна бройка; 
 Дърводелец, поддръжка – 1 /една/ щатна бройка; 



 Отговорник техническа поддръжка – 1 /една/ щатна бройка; 
 Масажист – 1 /една/ щатна бройка; 
 Спасител – 1 /една/ щатна бройка; 
 Разпоредител – 1 /една/ щатна бройка; 
 Работник поддръжка спортни съоръжения – 1 /една/ щатна бройка; 
 Хигиенист – 1 /една/ щатна бройка; 
 Общ работник – 1 /една/ щатна бройка, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

/за –  35, против –  0, въздържали се –  0/ 
 
 
 
 
 
 253-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение 
на Неделчо Михайлов – Кмет на Район „Владислав Варненчик” с № 
ОС12000097ВН/16.03.2012 г., Общински съвет – Варна решава в дейност 
122, „Общинска администрация” да се трансформира една щатна бройка 
Главен експерт „Участъков архитект” по служебно правоотношение в 
Заместник Кмет по трудово правоотношение. 

• В дейност 623, „Чистота” да се трансформира една щатна бройка 
Младши специалист „Контрол по чистотата на общинските участъци” по 
трудово правоотношение в длъжност Младши специалист „Участъков 
техник” също по трудово правоотношение. 

/за –  35, против –  0, въздържали се –  2/ 
 

 
 
 
 

 
   
 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



 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 

№ 6 
от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 
на основни жизнени и комунално – битови потребности. 

(3) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на децата: 

- Карина Атанасова Робева; 
- Диана Ивайлова Иванова. 
(4) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 

решение № 108-12/3/14,15.12.2011 г. 
 

Докл.: Л. Маринова – председател на ПК “СДЖП” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници -39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

254-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 194-
5/4/01.02.2012 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 01.03.2012 г., назначена 
със заповед № 0729/23.02.2012 г. на Кмета на Община Варна за отпускане 
на еднократни помощи, приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против –  0, въздържали се –  0, отсъстват – 12/ 

 
 
 



255-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в протокол 
на Вътрешно – ведомствена комисия от 01.03.2012 г., назначена със заповед 
№ 0729/23.02.2012 г. на Кмета на Община Варна за отпускане на еднократни 
помощи, приложение към настоящото решение. 

/за –  33, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

 
256-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 

7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД 12-94.Н/35/26.01.2012 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Карина 
Атанасова Робева от гр.Варна. 

/за –  32, против –  0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 

 257-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 
7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД 12-94.М/98/14.02.2012 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Диана 
Ивайлова Иванова от гр.Варна. 

/за –  33, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 258-3. На основание чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в 
приложение към решение № 108-12/3/14,15.12.2011 г. позиция 523, както 
следва: 
 вместо израза: „ЕЛЕНКА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. 
№  РД 11-94.Е/184/18.07.2011г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни 



жизнени и комунално – битови потребности, съобразно установен социален 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба”, да се чете:  „ЕЛЕНКА НЕДЯЛКОВА ДЕМИРЕВА 
– молба с вх. №  РД 11-94.Е/184/18.07.2011г. – отпуска 250 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба”.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против –  0, въздържали се –  0, отсъстват – 12/ 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
КЪМ РЕШЕНИЕ  

№ 254-3 
  

1. МАРИЙКА АЛЕКСИЕВА ЗЛАТАРЕВА – молба с вх. № РД11-
94.М/650/09.11.2011 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

2. ЯНКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.Я/91/09.11.2011 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

3. ЮСНИЕ РАМАДАН ХАСАН –  молба с вх. № РД11-94. Ю/84/09.09.2011 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

4. ЕГОР СТЕПАНОВ МИРОСЛАВОВ – молба с вх. № РД11-94.Е/216/09.09.2011 
г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

5. АТАНАС БОГОМИЛОВ СТАНЕВ – молба с вх. № РД11-94.А/448/09.09.2011 г. 
– отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

6. ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД11-
94.Е/217/09.09.2011 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

7. МАРИНКА ВЪЛЧЕВА МИХОВА – молба с вх. № РД11-94.М/559/12.09.2011 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

8. ВАЛЕНТИНА СТАМЕНОВА САВОВА – молба с вх. № РД11-
94.В/355/12.09.2011 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

9. ПЕНКА СЛАВОВА ДОБРЕВА – молба с вх. № РД11-94.П/251/13.09.2011 г  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

10. НИКОЛАЙ МИЛЕНОВ ИЛИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Н/386/14.09.2011 г. – 
отпуска 300 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

11. БОРИС ГЕОРГИЕВ БОДИЧЕВ –  молба с вх. № РД11-94.Б/110/14.09.2011 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

12. РОСЕН ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ – молба с вх. № РД11-94.Р/299/14.09.2011 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 



съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

13. ВАСИЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.В/373/15.09.2011 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

14. АЛБЕНА СТАМЕНОВА САВОВА – молба с вх. № РД11-94.А/458/15.09.2011 
г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

15. ВЯРКА ГЕОРГИЕВА ПАЧЕВА –  молба с вх. № РД11-94.В/374/16.09.2011 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

16. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД11-
94.А/471/19.09.2011 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

17. КРЪСТЮ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД11-94.К/318/17.09.2011 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

18. КАТЯ ЕМИЛОВА ИВАНОВА –  молба с вх. № РД11-94.К/321/20.09.2011 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

19. МИГЛЕНА ВАСКОВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД11-
94.М/599/19.09.2011 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

20. ХРИСТО ПЕТКОВ НИКОЛОВ –  молба с вх. № РД11-94.Х/232/21.09.2011 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

21. РАЙНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/308/29.09.2011 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

22. ЕДИЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА – молба с вх. № РД11-
94.Е/244/13.10.2011 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

23. ЮЛИЯ НЕВЕНОВА КАМЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/90/13.10.2011 г. 
– отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

24. ЯВОР СТАНИМИРОВ МИНКОВ – молба с вх. № РД11-94.Я/94/09.11.2011 г. – 
отпуска 1500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  



25. ВАЛЯ ЕНЧЕВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД11-94.В/407/21.10.2011 г.   – 
отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

26. ИВАН ВАНГЕЛОВ ИВАНОВ – молба с вх. № РД11-94.И/338/01.11.2011 г. – 
отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

27. АСЯ ТОШКОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД11-94.А/505/01.11.2011 г. 
– отпуска 300 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

28. ОВАНЕС АРМЕНАК КАЗАНДЖИЯН – молба с вх. № РД11-
94.О/27/31.10.2011 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

29. МИРЕНА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/644/03.11.2011 
г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

30. БОНКА СТАЙКОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-94.Б/137/03.11.2011 г. 
– отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

31. ТОДОР РАДЕВ СТОЙКОВ –  молба с вх. № РД11-94.Т/207/03.11.2011 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

32. НИШАНУХИ АРТЮНОВА САРКИЗОВА – молба с вх. № РД11-
94.Н/429/10.11.2011 г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

33. РАЙНА ЕНЕВА ВЪЛЧЕВА –  молба с вх. № РД11-94.Р/329/10.11.2011 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

34. ДАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/494/10.11.2011 
г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

35. ЖАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Ж/89/14.11.2011 г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

36. АСЕН ПЕТРОВ АСЕНОВ – молба с вх. № РД11-94.А/520/15.11.2011 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

37. СТЕФАН БОЧА ДАНСТАН НТУКУЛА – молба с вх. № РД11-
94.С/658/17.11.2011 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

38. ЗОРКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.З/141/17.11.2011 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

39. ИВАН МАРИЯНОВ ЙОРДАНОВ – молба с вх. № РД11-94.И/347/21.11.2011 г. 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

40. СЕВДА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД11-
94.С/661/21.11.2011 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

41. ДИМИТРИЧКА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА –  молба с вх. № РД11-
94.Д/514/21.11.2011 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

42. КЕРКА ПЕТКОВА ЛАЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.К/365/21.11.2011 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

43. ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД11-
94.П/319/21.11.2011 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

44. ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-
94.Д/515/21.11.2011 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

45. РАДОСВЕТА ИЛИЕВА АНТОНОВА – молба с вх. № РД11-
94.Р/338/21.11.2011 г. – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

46. ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДЕНЕВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/93/22.11.2011 
г. – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

47. РОЗА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94Р/346/29.11.2011 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

48. ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Г/281/29.11.2011 
г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

49. ГАНКА САШЕВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Г/280/29.11.2011 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  



50. НЕСТОР НЕДЕВ СИМЕОНОВ – молба с вх. № РД11-94.Н/441/29.11.2011 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

51. КОСТАДИН ТОДОРОВ ДОБРЕВ – молба с вх. № РД11-94.К/377/29.11.2011 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

52. ЗЮМБЮЛКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-
94.З/146/30.11.2011 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

53. СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ –  молба с вх. № РД11-94С/687/05.12.2011 г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

54. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД11-
94.Д/532/05.12.2011 г. – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

55. МАРИЯ НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА – молба с вх. № РД11-
94.М/688/05.12.2011 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

56. ЯНКО ИВАНОВ ПЕТРОВ –  молба с вх. № РД11-94.Я/97/05.12.2011 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

57. АНА АГОП КУЮМДЖИЕВА – молба с вх. № РД11-94.А/538/06.12.2011 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

58. ПЕНКА ГАНЧЕВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД11-94.П/336/08.12.2011 г. – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

59. САФИНАЗ МУСТАФОВА ВЕКЕВА – молба с вх. № РД11-94.С/692/07.12.2011 
г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

60. СИЛВИЯ МАРИНОВА СЕМОВА-КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД11-
94.С/677/30.11.2011 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

61. АНТОН ПАВЛОВ ПАСКАЛЕВ –  молба с вх. № РД11-94.А/550/14.12.2011 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

62. МАРИКА КИРИЛОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-
94.М/707/19.12.2011 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

63. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА – молба с вх. № РД11-
94.И/372/20.12.2011 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

64. АЛЕКСАНДРИНА ВАЛЕНТИНОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/8/04.01.2012 г. – отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

65. МЛАДЕН ЩЕРЕВ ХРИСТОВ –  молба с вх. № РД12-94.М/2/03.01.2012 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

66. ЕНЧО АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ – молба с вх. № РД12-94.Е/5/05.01.2012 г. 
– отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

67. ПАВЕЛ СТАНКОВ ПАВЛОВ –  молба с вх. № РД12-94.П/8/05.01.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

68. ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-
94.И/3/05.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

69. АТАНАС ИВАНОВ КОЛЕВ –  молба с вх. № РД12-94.А/12/05.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

70. ИВАН РУСЕВ КОЛЕВ –  молба с вх. № РД12-94.И/4/05.01.2012 г. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

71. ЗДРАВКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-94.З/2/05.01.2012 
г. – отпуска 350 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

72. ДЕНКА СЪБЕВА ДИМИТРОВА –  молба с вх. № РД12-94.Д/6/05.01.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

73. АТАНАСКА ДЕНЧЕВА ЦОНЕВА – молба с вх. № РД12-94.А/13/05.01.2012 г. 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

74. АЛЕКСАНДРА ТОНЕВА ПЕНЕВА – молба с вх. № РД12-94.А/14/05.01.2012 
г. – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   



75. ПАНО ИВАНОВ ПАНОВ –  молба с вх. № РД12-94.П/9/05.01.2012 г. – отпуска 
400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

76. ВЕНЕРА ПЕТРОВА ПАВЛОВА – молба с вх. № РД12-94.В/4/05.01.2012 г.   – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

77. НИКОЛА ДЕМИРЕВ НИКОЛОВ – молба с вх. № РД12-94.Н/6/06.01.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

78. БАКИНА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА – молба с вх. № РД12-94.Б/3/06.01.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

79. ЗАХАРИ АНАНИЕВ ЗАХАРИЕВ –  молба с вх. № РД12-94.З/3/09.01.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

80. ДОНКА МАРИНОВА КУРТЕВА – молба с вх. № РД12-94.Д/12/09.01.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

81. МИТКО КУМАНОВ КУМАНОВ –молба с вх. № РД12-94.М/20/09.01.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

82. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД12-
94.В/9/09.01.2012 г. – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

83. САВКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12-94.С/14/09.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

84. МАРИЙКА ИВАНОВА КОЛЕВА – молба с вх. № РД12-94.М/21/10.01.2012 г. 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

85. ДОБРИНКА МАРИНОВА СЕМОВА – молба с вх. № РД12-94.Д/13/10.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

86. ТРАЙКА ЙОРДАНОВА ТРОЕВА –  молба с вх. № РД12-94.Т/4/10.01.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

87. СЛАВЧО ВЕЛИКОВ СЛАВОВ –  молба с вх. № РД12-94.С/16/10.01.2012 г. – 
отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 



съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

88. ТИНКА НИКИФОРОВА МАВРОВА – молба с вх. № РД12-94.Т/3/10.01.2012 г.  
– отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

89. МЕХМЕД МЕХМЕД ХАСАН –  молба с вх. № РД12-94.М/23/10.01.2012 г.   – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

90. ВЕЛКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/13/10.01.2012 г. – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

91. ДИКО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ – молба с вх. № РД12-94.Д/14/10.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

92. ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КАШУКЕЕВА – молба с вх. № РД12-94.П/19/11.01.2012 
г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

93. РУМЯНА ДИМИТРОВА ГРЪНЧАРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Р/18/11.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

94. ГАБРИЕЛА-КАПРИЕЛА СТАНЧОВА МИЛЕВА –  молба с вх. № РД12-
94.Г/10/11.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

95. ЕЛЗА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА –  молба с вх. № РД12-94.Е/11/11.01.2012 г. – 
отпуска 1500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

96. ДИЛЯНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.Д/26/11.01.2012 
г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

97. АНГЕЛ ЯНКОВ ТОШЕВ –  молба с вх. № РД12-94.А/32/11.01.2012 г. – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

98. РУСКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/15/11.01.2012 г. – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

99. МИЛЧО ИЛИЕВ НЕДКОВ –  молба с вх. № РД12-94.М/27/11.01.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   



100. ВЕЛИЧКА ДИКОВА ПАВЛОВА – молба с вх. № РД12-94.В/17/11.01.2012 г 
– отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

101. КЕРА ЖЕКОВА ВЕЛКОВА –  молба с вх. № РД12-94.К/6/11.01.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

102. ХАТЧЕ ХАСАН МЕТОДИЕВА – молба с вх. № РД12-94.Х/6/11.01.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

103. ЗДРАВКА ГЕРМАНОВА РАЙЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.З/5/11.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

104. АЛБЕНА СЕРГЕЕВА КОЗАРОВА – молба с вх. № РД12-94.А/31/11.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

105. РУМЯНКА СТЕФАНОВА РАДЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/14/10.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

106. ГОРАНКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД12-94.Г/6/10.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

107. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ВЛАХОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/17/10.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

108. ЕЛКА ВЕНЕЛИНОВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/8/10.01.2012 
г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

109. ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12-94.Т/6/10.01.2012 г. 
– отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

110. ХЕДИЕ ХАЛИЛОВА АЛИЕВА – молба с вх. № РД12-94.Х/4/10.01.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

111. МАРИЙКА БОГОМИЛОВА ЛАЗАРОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/23/10.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

112. АЛЕКСАНДЪР ГАЛИНОВ НИКОЛОВ – молба с вх. № РД12-
94.А/27/10.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

113. РОСИЦА СТЕФАНОВА РУСЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/13/10.01.2012 
г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

114. НЕЙКА ХРИСТОВА КОЛЕВА – молба с вх. № РД12-94.Н/10/10.01.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

115. МИЛЮ ПЕТРОВ МИЛЕВ –  молба с вх. № РД12-94.М/26/10.01.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

116. ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАЛЧЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/9/10.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

117. НЕЛИ БОНЧЕВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-94.Н/11/10.01.2012 г. – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

118. БИСЕР НИКОЛОВ НИКОЛОВ –  молба с вх. № РД12-94.Б/6/10.01.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

119. ХРИСТАНА ЛАЛОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12-94.Х/8/12.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

120. РОЗА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-94.Р/19/12.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

121. МИРОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ – молба с вх. № РД12-
94.М/34/12.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

122. ПЕНО РАДЕВ РУСЕВ – молба с вх. № РД12-94.П/21/12.01.2012 г. - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

123. ЕМИЛ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № РД12-94.Е/12/12.01.2012 г.   
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

124. КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.К/9/12.01.2012 г. – отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



125. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ГРУДКОВА – молба с вх. № РД12-
94.Й/4/12.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

126. ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЛЕФЕДЖИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/14/12.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

127. ФАНКА ГЕОРГИЕВА ПАМБУКОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ф/3/12.01.2012 г. - отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

128. МИТКО РАШКОВ ЗАХАРИЕВ – молба с вх. № РД12-94.М/32/12.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

129. ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВНА ДИКОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/20/11.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

130. ЗЛАТКА ДИНЕВА ХАДЖИЕВА – молба с вх. № РД12-94.З/7/13.01.2012 г. – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

131. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД12-94.Х/10/13.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

132. СЕВДА РАДОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/32/13.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

133. ТРИФОН РАФАИЛОВ БОРИСОВ – молба с вх. № РД12-94.Т/10/13.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

134. АТАНАСКА МИТКОВА МЕТОДИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.А/40/13.01.2012 г. – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

135. МАРИЙКА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/41/13.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

136. ЕМИЛ СТОЯНОВ НЕДЕВ –  молба с вх. № РД12-94.Е/17/13.01.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

137. ВИОЛЕТА ЮЛИЯНОВА РАДЕВА – молба с вх. № РД12-94.В/24/12.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

138. ВИОЛЕТА АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/23/12.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

139. СНЕЖА МЛАДЕНОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/30/12.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

140. МИХАИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД12-94.М/39/12.01.2012 
г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

141. РУМЯНА НИКОЛОВА ПАРУШЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Р/21/12.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

142. КРАСИМИРА СТОЯНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.К/11/12.01.2012 г. – отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

143. СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА РАДИЧКОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/31/12.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

144. ПАВЛИНА КАМЕНОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.П/25/12.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

145. СИЛВИЯ МЕХМЕД ХАМЗА – молба с вх. № РД12-94.С/28/12.01.2012 г.   – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

146. СТРАХИЛ МИЛЕНОВ ЯНКОВ – молба с вх. № РД12-94.С/29/12.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

147. НАДЯ КОЛЕВА ТЕОХАРЕВА – молба с вх. № РД12-94.Н/21/12.01.2012 г. – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

148. ДАРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД12-94.Д/28/12.01.2012 г. 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

149. ПЕНА ТРИФОНОВА СТАНЕВА – молба с вх. № РД12-94.П/24/12.01.2012 г. 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   



150. КРАСИМИР ЦОНЕВ ТОДОРОВ – молба с вх. № РД12-94.К/10/12.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

151. ПЕТРАНКА ПАВЛОВА ПАВЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.П/23/12.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

152. ПЕТРОМИЛА ТОМОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.П/22/12.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

153. ИРИНКА ПЕТРОВА ГЕРОВА –  молба с вх. № РД12-94.И/17/12.01.2012 г.  – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

154. ОГНЯН ПЕТРОВ КИРОВ –  молба с вх. № РД12-94.О/2/12.01.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

155. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ –  молба с вх. № РД12-94.Г/12/16.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

156. СТАМАТ ВЕЛИКОВ СТАМОВ –  молба с вх. № РД12-94.С/34/16.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

157. БОЙКА АСЕНОВА КАРАГЬОЗОВА – молба с вх. № РД12-
94.Б/10/16.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

158. ВЕСА ГЕРМАНОВА РАЙЧЕВА –  молба с вх. № РД12-94.В/33/16.01.2012 г. 
– отпуска 350 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

159. ЗЛАТА ПАНАЙОТОВА ЯНАКИЕВА – молба с вх. № РД12-94З/8/16.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

160. МАГДА МИЛКОВА ГЕЧЕВА –  молба с вх. № РД12-94.М/43/16.01.2012 г.   
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

161. ЕЛИСАВЕТА БОГОМИЛОВА ДИМОВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/18/16.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

162. ВИОЛЕТА АСЕНОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-94.В/36/16.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

163. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА РАДЕВА – молба с вх. № РД12-94.П/31/16.01.2012 г.  – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

164. МИНКА ЗЛАТЕВА РАДЕВА – молба с вх. № РД12-94.М/47/16.01.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

165. НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ НЕДЕЛЧЕВ – молба с вх. № РД12-
94.Н/24/16.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

166. РАЙНА ГРИГОРОВА ЧЕРНЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/26/16.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

167. ДИМИТЪР СТАНКОВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № РД12-
94.Д/36/16.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

168. КИРЕКИ ЯНЕВА НЕДКОВА – молба с вх. № РД12-94.К/13/16.01.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

169. КАЛИНА АТАНАСОВА ВАСЕВА – молба с вх. № РД12-94.К/14/16.01.2012 
г. – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

170. ДИМКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/37/16.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

171. АБИБЕ ЯШАР РАИМ – молба с вх. № РД12-94.А/47/16.01.2012 г. – отпуска 
150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

172. ЕЛЕНКА ДЕМИРОВА ПЕТКОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/20/16.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

173. ЕЛЕНА ЮЛИЯНОВА ПАШОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/19/16.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

174. ТОДОР КИРИЛОВ СПАСОВ –  молба с вх. № РД12-94.Т/11/16.01.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   



175. ГЮЛСЕРЕН РАФЕТОВА МЕХМЕДОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/15/16.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

176. ВИХЪР ЛИЛЯНОВ ИВАНОВ – молба с вх. № РД12-94.В/42/17.01.2012 г.   – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

177. НАДЕЖДА АСЕНОВА ЖИВКОВА – молба с вх. № РД12-94.Н/26/16.01.2012 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

178. АСЕН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № РД12-94.А/44/16.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

179. НАТАЛИЯ ИВОВА ЗЛАТЕВА – молба с вх. № РД12-94.Н/25/16.01.2012 г.   
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

180. НОРА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА – молба с вх. № РД12-94.Н/29/17.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

181. СИЛВИЯ КОСТОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД12-94.С/36/17.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

182. ЗВЕЗДА АХМЕД НУРИ – молба с вх. № РД12-94.З/10/17.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

183. АЛБЕНА НАСКОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12-94.А/49/17.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

184. СЕВДИНЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/37/17.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

185. АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ИСКЪРСКА – молба с вх. № РД12-
94.А/50/17.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

186. ЯНКА РУСКОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Я/7/17.01.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

187. ТАТЯНА НИКОЛАЕВА КУЦАРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Т/14/17.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

188. СТОЯН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ – молба с вх. № РД12-94.С/35/17.01.2012 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

189. ЮЛИЯ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Ю/5/17.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

190. НЕДЯЛКА СТОЯНОВА АНАСТАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.Н/27/17.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

191. ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА – молба с вх. № РД12-94Г/17/17.01.2012 г. 
– отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

192. ФИКРИЕ ИСМАИЛ ЮСУФ –  молба с вх. № РД12-94.Ф/8/17.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

193. ГРОЗДАНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/19/17.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

194. ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ШЕКЕРДЖИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.П/30/16.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

195. МИГЛЕНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА – молба с вх. № РД12-
94.М/48/17.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

196. КОРНЕЛИЯ АНГЕЛОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.К/18/17.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

197. КАТЯ НИКОЛАЕВА САБИНОВА – молба с вх. № РД12-94.К/17/17.01.2012 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

198. ГЪЛЪБИНКА МАНЧЕВА МОКАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/20/17.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

199. АНЕЛИЯ ЮРИЕВА ЛЮБОМИРОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/52/17.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



200. СОФКА СВЕТОСЛАВОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/42/17.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

201. ИЛИНКА ГИДИОНОВА КУЗМАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.И/28/17.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

202. ХРИСТО НИКОЛОВ МИТАКОВ – молба с вх. № РД12-94.Х/14/17.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

203. ЦВЕТАН МАНЧЕВ МОКАНОВ – молба с вх. № РД12-94.Ц/12/17.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

204. НАДКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-94.Н/31/17.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

205. СУЛТАНА ВАСИЛЕВА КОНОНЕЛУ – молба с вх. № РД12-
94.С/41/17.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

206. ТЕОДОРА МЛАДЕНОВА МИРЗОВСКА – молба с вх. № РД12-
94.Т/15/18.01.2012 г. – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

207. ВАЛЕНТИНА АПОСТОЛОВА ПЕТКОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/46/18.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

208. ВАЛЕНТИН ЖЕЧЕВ ТРИФОНОВ – молба с вх. № РД12-94.В/44/18.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

209. МУСТАФА АЛИ ХЮСЕИН – молба с вх. № РД12-94.М/54/18.01.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

210. САДИФЕ РАСИМОВА АХМЕДОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/44/18.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

211. ПЕТКО ИВАНОВ МОСКОВ – молба с вх. № РД12-94.П/53/18.01.2012 г.   – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

212. ЯНКА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12-94.Я/8/18.01.2012 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

213. ВЕРОНИКА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/45/18.01.2012 г. – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

214. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАСЛАРОВ – молба с вх. № РД12-
94.Д/43/18.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

215. РОСИЦА АТАНАСОВА КОСТОВА – молба с вх. № РД12-
94.Р/29/18.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

216. ЕЛЕНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/28/18.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

217. АНДОН НАСКОВ ТОДОРОВ – молба с вх. № РД12-94.А/53/18.01.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

218. КАЙМЕТ АХМЕД ИБРЯМ  –  молба с вх. № РД12-94.К/24/19.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

219. ЕЛИСАВЕТА КИРИЛОВА БАКЪРДЖИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/31/19.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

220. СНЕЖАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.С/49/19.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

221. ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/48/19.01.2012 г. – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

222. ЖУЛИЕТА ЕМИЛОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ж/13/19.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

223. ИВАН СТЕФАНОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ – молба с вх. № РД12-
94.И/32/19.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

224. ЛИДА МАНОЛОВА ЩЕРЕВА – молба с вх. № РД12-94.Л/11/19.01.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   



225. ГЮЛЧИН МЕХМЕД НЕЗИР – молба с вх. № РД12-94.Г/29/19.01.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

226. ПЕТРА ГРОЗДЕВА СТАВРЕВА – молба с вх. № РД12-94.П/34/19.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

227. ГЕРГИНА РАДЕВА АМЗОВА –  молба с вх. № РД12-94.Г/30/19.01.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

228. АНАСТАСИЯ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/61/19.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

229. АНЕТА РУМЕНОВА ХИТКОВА – молба с вх. № РД12-94.А/38/19.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

230. КАДРИЕ САЛИЕВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.К/21/19.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

231. ДАНИ ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/45/18.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

232. СТЕФАН МАРИНОВ АНГЕЛОВ – молба с вх. № РД12-94.С/48/19.01.2012 г. 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

233. ЯСЕН ЯНЕВ ЯНЕВ – молба с вх. № РД12-94.Я/10/18.01.2012 г. – отпуска 700 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

234. МАРИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/55/18.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

235. ГЮЛБАХАР ЯКУБ ЮЗЕИР – молба с вх. № РД12-94.Г/24/18.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

236. РАДКА НИКОЛОВА ДИМОВА – молба с вх. № РД12-94.Р/30/18.01.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

237. АЛБЕНА КРАСИМИРОВА МИРЧЕВА – молба с вх. № РД12-
94.А/55/18.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

238. НИНА РАДЕВА РОБЕВА –  молба с вх. № РД12-94.Н/34/18.01.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

239. РУМЯНА ЖЕЧКОВА СЛАВОВА – молба с вх. № РД12-94.Р/35/19.01.2012 г. 
– отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

240. МАРГАРИТА АНАТОЛИЕВНА ПРОЦЕНКО – молба с вх. № РД12-
94.М/62/19.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

241. СЯНКА КАЛИНОВА СНЕЖАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/54/19.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

242. ГЮЛШЯН МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/32/19.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

243. АХМЕД БЕЙРЯМ СЮЛЕЙМАН – молба с вх. № РД12-94.А/62/19.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

244. СИМЕОН ЯНЕВ СИМЕОНОВ – молба с вх. № РД12-94.С/53/19.01.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

245. ТОНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА – молба с вх. № РД12-94.Т/16/19.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

246. НЕЛИДА ПАНАЙОТОВА БЪЧВАРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Н/37/19.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

247. РУМЯНА СТОЕВА ДИНЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/36/20.01.2012 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

248. ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА НАСКОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/50/20.01.2012 г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

249. СЕВДА АЛДИНОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12-94.С/56/20.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  



250. ЗЕОРЕ РЕДЖЕБ АХМЕД – молба с вх. № РД12-94.З/15/20.01.2012 г. – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

251. РУСКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Р/38/20.01.2012 г. 
– отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

252. ГАНКА ГЕОРГИЕВА ПАРАСКЕВОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/35/20.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

253. ЛЮБКА ТИХОМИРОВА АРГИРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Л/13/20.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

254. ЖЕЛА ЙОРДАНОВА ЖЕКОВА – молба с вх. № РД12-94.Ж/14/20.01.2012 г. 
– отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

255. ГЮЛЕР СЮЛЕЙМАНОВА ИБРЯМОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/36/20.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

256. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА – молба с вх. № РД12-94.И/35/20.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

257. НАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА – молба с вх. № РД12-94.Н/38/20.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

258. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КИРЯКОВ – молба с вх. № РД12-94.Г/34/ 20.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

259. АКИМЕ ХАСАН ХАЛИЛ – молба с вх. № РД12-94.А/63/20.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

260. ИВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-94.И/36/20.01.2012 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

261. СИЛВИЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-94.С/61/20.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

262. СЕВДАЛИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/60/20.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

263. ПЕТРАНКА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.П/37/21.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

264. КРЕМЕНА ИВАНОВА БОЙЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.К/30/21.01.2012 
г. – отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

265. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/54/21.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

266. РУМЕН ЙОТОВ СТОЯНОВ – молба с вх. № РД12-94.Р/41/21.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

267. КОСТАДИН РАЙЧЕВ РАДИЧКОВ – молба с вх. № РД12-94.К/31/21.01.2012 
г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

268. ГЕРГАНА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/37/20.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

269. НАДЕЖДА АСЕНОВА ЖИВКОВА – молба с вх. № РД12-94.Н/39/20.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

270. ЮЛИЯНА ОРЛИНОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ю/8/20.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

271. ЖАСМИНА САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ж/15/20.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

272. КИБАРИЕ ИСМАИЛ ЮСУФ – молба с вх. № РД12-94.К/26/20.01.2012 г.  – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

273. СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА СПАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/59/20.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

274. МИЛИЯ ХРИСТОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/34/20.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   



275. БИСЕРКА ДИМОВА ТРАЙКОВА – молба с вх. № РД12-94.Б/16/23.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

276. КАТЯ САШЕВА СТАЙКОВА – молба с вх. № РД12-94.К/39/23.01.2012 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

277. ЕМИЛИЯ МАРТИНОВА МУТАФОВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/35/23.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

278. МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/67/23.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

279. ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЯНЧЕВ – молба с вх. № РД12-94.Г/39/23.01.2012 г.    – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

280. НАЧКО МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД12-94.Н/43/23.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

281. ВИОЛЕТА АСЕНОВА СИМЕОНОВА  – молба с вх. № РД12-
94.В/59/23.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

282. ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ц/14/23.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

283. СНЕЖАНКА ИЛИЕВА МАРТИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/65/23.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

284. АЛБЕНА НИКОЛОВА РАФАИЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/67/23.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

285. АСЕН ДИМОВ ТРАЙКОВ –  молба с вх. № РД12-94.А/66/23.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

286. АНИФЕ ДЖЕМАЛИЕВА МЕХМЕДОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/65/23.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

287. ФАНКА ДЕНИСОВА БОЗАДЖИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Ф/10/23.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

288. ДИМИТРИЧКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВА –  молба с вх. № РД12-
94.Д/48/23.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

289. КРЕМЕНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД12-94.К/35/23.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

290. ЮЛИЯ ЮЛИЯНОВА СЕМЕРДЖИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Ю/9/23.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

291. АНДРЕЙ КИРИЛОВ КИРОВ – молба с вх. № РД12-94.А/68/23.01.2012 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

292. ВЕНЕТА САШЕВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-94.В/58/23.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

293. ТОДОРКА АТАНАСОВА ЯНЕВА – молба с вх. № РД12-94.Т/20/23.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

294. ИВАНКА МАРКОВА ЧОЛАКОВА – молба с вх. № РД12-94.И/40/23.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

295. РАЙНА ХРИСТОВА МИЛИЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/43/23.01.2012 г. 
– отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

296. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/52/23.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

297. ЗЮМБЮЛКА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-
94.З/17/23.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

298. ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-94.Е/36/23.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

299. ЛИЛЯНА САШЕВА КОСТОВА – молба с вх. № РД12-94.Л/15/23.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   



300. ЙОРДАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Й/7/23.01.2012 г.  – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

301. ВЕСЕЛКА ЖЕКОВА НИКОВА – молба с вх. № РД12-94.В/60/23.01.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

302. АНКА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-94.А/70/23.01.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

303. НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Н/45/23.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

304. ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ ТОМОВ – молба с вх. № РД12-94.Ж/16/23.01.2012 г. 
– отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

305. ВАЛЕНТИН РАФАИЛОВ ЦОНКОВ – молба с вх. № РД12-
94.В/62/23.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

306. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СИРАКОВА – молба с вх. № РД12-
94.К41/23.01.2012 г. – отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

307. АНИФЕ АЛИКОЧ ХАЛИЛ – молба с вх. № РД12-94.А/79/24.01.2012 г   - 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

308. ЯНКА ДОБРЕВА ГРОЗДЕВА – молба с вх. № РД12-94.Я/12/24.01.2012 г.   – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

309. СИЛВИЯ КАМЕНОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-94.С/75/ 24.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

310. НИКОЛИНКА ПАРУШЕВА ВЕЛКОВА – молба с вх. № РД12-
94.Н/47/24.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

311. СЕВЕРИН КАЛИНОВ ДЕДЕВ – молба с вх. № РД12-94.С/74/24.01.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

312. ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА АЛЕКСИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/38/24.01.2012 г. - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

313. АСЯ АЛДИНОВА РУСЕВА – молба с вх. № РД12-94.А/77/24.01.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

314. АНКА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.А/78/24.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

315. ГЕРГАНА АТАНАСОВА БОРИСОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/43/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

316. БОГДАНКА ХРИСТИНОВА РАШКОВА – молба с вх. № РД12-
94.Б/17/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

317. МИТКО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ – молба с вх. № РД12-94.М/71/24.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

318. СНЕЖАНА САВОВА ЯНКОВА – молба с вх. № РД12-94.С/76/24.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

319. ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД12-94.Д/55/24.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

320. МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ ЛЮБЕНОВ – молба с вх. № РД12-94.М/69/24.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

321. ДИМКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/56/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

322. МИЛКА ГЕОРГИЕВА МАТЕЕВА – молба с вх. № РД12-94.М/70/24.01.2012 
г. –отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

323. ЮЛИЯНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ю/11/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

324. НЕЛИ ИВАНОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12-94.Н/46/24.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   



325. АЙШЕ АХМЕДОВА ХЮСНИЕВА – молба с вх. № РД12-94.А/74/24.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

326. ЖАНА ЯНЕВА КОНДОВА – молба с вх. № РД12-94.Ж/17/24.01.2012 г.  – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

327. ЗЮМБЮЛКА ЖИВКОВА ЮРИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.З/18/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

328. АТАНАС ЯНЕВ КЮЧУКОВ – молба с вх. № РД12-94.А/75/24.01.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

329. ЛИЛЯНА РУМЕНОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-94.Л/16/24.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

330. БОНЬО ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ – молба с вх. № РД12-
94.Б/18/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

331. ДЕЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ – молба с вх. № РД12-94.Д/58/24.01.2012г.. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

332. ЕМИЛИЯ СТЕФЧЕВА КИРИЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/41/24.01.2012 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

333. ТЮРКЯН ФИКРИ ИБРЯМ – молба с вх. № РД12-94.Т/23/24.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

334. МИТА ЗАФИРОВА КИРОВА – молба с вх. № РД12-94.М/74/24.01.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

335. РАДОСТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Р/51/24.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

336. ЛИЛЯНА ПЛАМЕНОВА СИМЕОНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Л/18/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

337. ЦОНЮ ТОДОРОВ ПЕТРОВ –  молба с вх. № РД12-94.Ц/16/24.01.2012 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 



съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

338. РАДОСТИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Р/48/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

339. ИВАНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.И/43/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

340. ЗЮМБЮЛКА САВОВА СЛАВОВА – молба с вх. № РД12-94.З/19/24.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

341. СЕВДАЛИНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/80/24.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

342. СТАНКА СЛАВОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-94.С/81/24.01.2012 г.  
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

343. ТАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-94.Т/24/24.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

344. ХЮСНЮ ХЮСЕИН САЛИМ – молба с вх. № РД12-94.Х/22/24.01.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

345. ПЕНКА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-94.П/44/26.01.2012 
г. – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

346. СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-94.С/86/25.01.2012 
г. – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

347. МИТА АНКОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-94.М/77/25.01.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

348. ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/64/25.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

349. КРАСИМИР АТАНАСКОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД12-
94.К/48/25.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



350. РУМЯНА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Р/53/25.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

351. БОГОМИЛКА КРУМОВА МАНОЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Б/19/25.01.2012 г. – отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

352. МАРИЙКА КОСТОВА КАЛЕВА – молба с вх. № РД12-94.М/75/25.01.2012 г. 
- отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

353. АЛБЕНА ИВАНОВА СТАНЕВА – молба с вх. № РД12-94.А/82/25.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

354. РУКИЕ ГЮЛСЕРОВА ЮСНИЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/54/25.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

355. СТОЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/82/25.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

356. ЙОНКО ФИЛИПОВ ЛОЗАНОВ – молба с вх. № РД12-94.Й/10/25.01.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

357. ЮЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-94.Ю/12/25.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

358. СТАНИСЛАВ ГАНЧЕВ ВЕЛИКОВ – молба с вх. № РД12-94.С/83/25.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

359. ИРИНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.И/45/25.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

360. ЯНКА МАРИНОВА ТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-94.Я/13/25.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

361. РОДИКА БОБЕВА АНТОНОВА –  молба с вх. № РД12-94.Р/56/25.01.2012 г. 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

362. ПЕТЪР ХАРАЛАМБИЕВ БИЦОВ – молба с вх. № РД12-94.П/42/25.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

363. ВЕСЕЛИНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА –  молба с вх. № РД12-
94.В/66/25.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

364. ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12-94.Г/46/25.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

365. СТАНКА МИХАЙЛОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/84/25.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

366. МИЛЕН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ – молба с вх. № РД12-94.М/79/25.01.2012 г. 
– отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

367. НЕРИН НУРЕДИН РАХИМ – молба с вх. № РД12-94.Н/51/25.01.2012 г.    – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

368. ВИОЛЕТА САШЕВА ИЛКОВА – молба с вх. № РД12-94.В/65/25.01.2012 г. – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

369. ЗЮМБЮЛКА АЛДИНОВА РУСЕВА – молба с вх. № РД12-
94.З/21/26.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

370. АСЯ ВАСИЛЕВА ЧАКЪРОВА –  молба с вх. № РД12-94.А/84/26.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

371. СТОЯНКА РАЧЕВА КАЗАКОВА – молба с вх. № РД12-94.С/88/26.01.2012 г. 
– отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

372. ЗЮМБЮЛКА ИЛИЕВА РАДЕВА – молба с вх. № РД12-94.З/23/26.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

373. АНКА ВЪЛКАНОВА РАШКОВА – молба с вх. № РД12-94.А/86/26.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.    

374. САШО СТРАХИЛОВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № РД12-94.С/87/26.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   



375. СИЯНА АНДРЕЕВА ДИМЧЕВА –  молба с вх. № РД12-94.С/90/26.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

376. РОЗА КРАСИМИРОВА ИЛКОВА – молба с вх. № РД12-94.Р/57/26.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

377. ХАТИДЖЕ КЯМИЛОВА НАЗИФОВА – молба с вх. № РД12-
94.Х/25/26.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

378. ИВАНКА СТЕФАНОВА ВАНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.И/47/26.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

379. ЗЮМБЮЛКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.З/25/26.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

380. ЛИЛИ ТОДОРОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-94.Л/19/26.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

381. ЛИЛКА ИВАНОВА БОЖИЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Л/20/26.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

382. ДОБРИНКА АНГЕЛОВА ВЕЛИКОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/61/26.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

383. БЕЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА АКСЕНТИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Б/22/26.01.2012 г – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

384. РАДОСЛАВ МИТКОВ РАДЕВ – молба с вх. № РД12-94.Р/59/27.01.2012 г.  – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

385. КЕТА ИЛИЕВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-94.К/52/27.01.2012 г.   – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

386. МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА –  молба с вх. № РД12-
94.М/84/26.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

387. ПЕНКА ПЕТРОВА СТАНЕВА – молба с вх. № РД12-94.П/46/26.01.2012 г. – 
отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 



съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

388. АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ – молба с вх. № РД12-94.А/92/27.01.2012 г. 
- отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

389. АНТОАНЕТА ЗЮМБЮЛЕВА РУСЕВА – молба с вх. № РД12-
94.А/93/27.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

390. МИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД12-94.М/86/27.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

391. ОГНЯН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ –  молба с вх. № РД12-94.О/4/26.01.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

392. АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА АПОСТОЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/89/26.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

393. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.С/91/26.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

394. ПЕНКА МИХАЙЛОВА БОРИСОВА – молба с вх. № РД12-
94.П/50/01.02.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

395. ПЛАМЕН БОРИСОВ РАФАИЛОВ – молба с вх. № РД12-94.П/51/01.02.2012 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

396. ГЪЛЪБИНА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/52/01.02.2012 г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

397. АСЕН ДЕМИРОВ БАЛАКЧИЕВ – молба с вх. № РД12-94.А/103/01.02.2012 г. 
– отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

398. ПЕНКА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД12-
94.П/49/01.02.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

399. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.И/55/01.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



400. МЮВЕДЕТ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/100/01.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

401. ХАЗЕЛ АХМЕД МУСТАФА – молба с вх. № РД12-94.Х/27/31.01.2012 г.  – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

402. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/55/31.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

403. ДИЯНА ХРИСТОВА КОЦЕВА – молба с вх. № РД12-94.Д/69/31.01.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

404. ГИНА НИКОЛОВА ДЕБЕЛЕЦОВА – молба с вх. № РД12-94.Г/51/31.01.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

405. КИРИЛКА РАДОМИРОВА ПЕТКОВА – молба с вх. № РД12-
94.К/59/01.02.2012 г. – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

406. ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА СИМЕОНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/66/31.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

407. АНГЕЛИНА АНТОНОВА ДИКОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/99/31.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

408. ТЮРКЯН РЕДЖЕБ АХМЕД – молба с вх. № РД12-94.Т/25/31.01.2012 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

409. СИЛВИЯ ОРЛИНОВА АЛДИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/109/31.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

410. ЦВЕТАНКА САШЕВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ц/19/31.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

411. ВАСИЛКА НИКОЛАЕВА ТОТЕВА – молба с вх. № РД12-94.В/72/30.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

412. СИЛВИЯ МИХАЛЕВА ЯНЕВА – молба с вх. № РД12-94.С/102/30.01.2012 г. 
– отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

413. ХРИСКА ВЛАДИМИРОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Х/26/30.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

414. ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Л/21/30.01.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

415. БИНКА РУМЕНОВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД12-94.Б/23/30.01.2012 г. 
– отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

416. ЕСНА ШУКРИ МЕХМЕД –  молба с вх. № РД12-94.Е/52/30.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

417. ЖЕЙЛЯН ШУКРИ МЕХМЕД – молба с вх. № РД12-94.Ж/18/30.01.2012 г.  – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

418. АЛБЕНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/96/30.01.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

419. МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № РД12-
94.М/92/30.01.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

420. ЕМИЛИЯ ИЦКОВА ОГНЯНОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/51/30.01.2012 г. 
– отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

421. АЙТЕН МЕХМЕД НУРИ –  молба с вх. № РД12-94.А/98/30.01.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

422. МИЛЕНА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/89/30.01.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

423. ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА СИРАКОВА – молба с вх. № РД12-
94.Й/13/30.01.2012 г. – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

424. СИЛВИЯ ИЦКОВА ОГНЯНОВА - молба с вх. № РД12-94.С/104/30.01.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   



425. ФИЛКА МИТКОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-94.Ф/14/30.01.2012 г. 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

426. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/50/30.01.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

427. ИВАНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12-94.И/50/30.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

428. СТАНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА – молба с вх. № РД12-94.С/100/30.01.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

429. ЗОЯ АНДОНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-94.З/26/30.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

430. ЕДИЯ ЮСУФОВА ОСМАНОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/49/30.01.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

431. МИЛЕНА БИСЕРОВА ИЛКОВА – молба с вх. № РД12-94.М/107/03.02.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

432. ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.П/53/03.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

433. ЕЛБИС АРТЮНОВА ГАРАБЕДЯН – молба с вх. № РД12-94.Е/58/03.02.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

434. АСЯ ШУКРИ МУСТАФА – молба с вх. № РД12-94.А/105/03.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

435. ЕЛЕОНОРА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/59/03.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

436. МАРИЕЛА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/108/03.02.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

437. ТОДОР НЕДКОВ НЕДКОВ –  молба с вх. № РД12-94.Т/26/01.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 



съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

438. ЗЮМБЮЛКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.З/31/02.02.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

439. ДИМИТРИЧКА СТАВРЕВА ВАСИЛЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/74/02.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

440. ВЕРА ИВАНОВНА ЧУЛИМАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/77/02.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

441. ВИОЛЕТА АНАСТАСОВА ТРЕНДАФИЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/79/02.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

442. САНДРА ТОДОРОВА ВУЦЕВА – молба с вх. № РД12-94.С/122/02.02.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

443. АЛБЕНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/104/02.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

444. ИРЕНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-94.И/56/02.02.2012 
г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

445. АНА АЛЕКСАНДРОВА ИЛКОВА – молба с вх. № РД12-94.А/108/03.02.2012 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

446. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ –  молба с вх. № РД12-94.Г/59/08.02.2012 г. - 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

447. ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ц/23/08.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

448. РАФИ МЕХМЕДОВ ГАЙДАРДЖИЕВ – молба с вх. № РД12-
94.Р/72/07.02.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

449. ЮЛИЯ СЛАВОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12-94.Ю/16/07.02.2012 г. 
– отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   



450. РУМЕН МАРИЯНОВ ТАНЧЕВ –  молба с вх. № РД12-94.Р/75/08.02.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

451. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ –  молба с вх. № РД12-94.Г/60/08.02.2012 г. 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

452. ФАНИ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Ф/20/08.02.2012 г. 
- отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

453. АНЕТА РУМЕНОВА ТИХОМИРОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/114/07.02.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

454. ЙОРДАН ИЛИЕВ ТАНЕВ – молба вх.№ РД12-94.Й/117/06.12.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

455. ФЕТИЕ ИСМАИЛ АХМЕД –  молба с вх. № РД12-94.Ф/17/06.02.2012 г.  – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

456. МАРИЯНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/114/06.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

457. НАДЯ КИРЯКОВА МУНДЕВА – молба с вх. № РД12-94.Н/63/06.02.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

458. РОЗА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Р/71/07.02.2012 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

459. ЦВЕТАНКА БОЖКОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ц/22/07.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

460. ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА МОНОВА – молба с вх. № РД12-94.Ю/15/06.02.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

461. ГИРГИНА ВЕЛИКОВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/61/09.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

462. ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕНОВА –  молба с вх. № РД12-
94.Е/61/08.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

463. ЯНКА ДОБРИНОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.Я/20/09.02.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

464. СИЛВИЯ ЖУЛИЕНОВА БАШАКОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/133/09.02.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

465. ДИМИТРА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/89/09.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

466. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОТОВ – молба с вх. № РД12-
94.Д/87/09.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

467. МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/119/09.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

468. ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА КАТРАНДЖИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/88/09.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

469. ЕЛЕНА АСЕНОВА ЯНКОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/63/10.02.2012 г.  – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

470. ФИЛИПА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА – молба с вх. № РД12-94.Ф/21/10.02.2012 г. 
– отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

471. ВЕЛИЧКА НЕДЕЛЧЕВА ВЕЛИКОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/86/10.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

472. АНА ИВАНОВА АНДОНОВА – молба с вх. № РД12-94.А/118/10.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

473. ПЛАМЕНА ДУШКОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.П/60/09.02.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

474. СОФКА АНГЕЛОВА ЯНКОВА –  молба с вх. № РД12-94.С/142/13.02.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   



475. ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/87/13.02.2012 г. – отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

476. КРЪСТИНКА ХАРАЛАМБИЕВА ДИМОВА – молба с вх. № РД12-
94.К/69/13.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

477. ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12-94.Е/66/13.02.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

478. ЗЮМБЮЛКА РАФАИЛОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.З/36/13.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

479. ФАТМА КЕМАЛ ИСМАИЛ – молба с вх. № РД12-94.Ф/22/13.02.2012 г.   – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

480. ЯНКА КРЪСТЕВА ДУКОВА –  молба с вх. № РД12-94.Я/22/13.02.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

481. ЖАСМИНА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Ж/22/13.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

482. КРАСИМИРА АПОСТОЛОВА ТОЛЕВА – молба вх.№ РД12-
94.К/86/20.02.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

483. ЛИДИЯ ИВАНОВА БАЛАБАНОВА – молба вх.№ РД12-94.Л/30/20.02.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

484. ПЛАМЕНКА НИКОЛАЕВА ВЕНКОВА – молба вх.№ РД12-
94.П/13/01.02.2012 г. – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

485. МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА –  молба с вх. № РД12-94.РД12-
94.М/145/16.02.2012 г. – отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

486. ИВАНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12-
94.И/77/16.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

487. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ГЕРМАНСКИ – молба с вх. № РД12-
94.С/165/16.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

488. СВЕТЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД12-94.С/166/16.02.2012 
г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

489. ШЕФИКА САЛИ АЛИОСМАН – молба с вх. № РД12-94.Ш/6/14.02.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

490. РАДОСЛАВА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА –  молба с вх. № РД12-
94.Р/81/14.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

491. НЕЛИ АСЕНОВА ДОНЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.Н/75/14.02.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

492. МАРИЯ ПАНАЙОТОВА КОВАЧЕВА – молба с вх. № РД12-
94.М/129/14.02.2012 г. – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

493. СЕВДАЛИНА АЛДИНОВА РУМЕНОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/143/13.02.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

494. АНТОНИЯ ЯНКОВА ПАШЕВА – молба с вх. № РД12-94.А/122/13.02.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

495. ТАНЯ СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Т/34/14.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

496. АТАНАСКА АСЕНОВА АНТОНОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/125/14.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

497. ВАСИЛ КИРИЛОВ САНКИЙСКИ – молба с вх. № РД12-94.В/91/14.02.2012 
г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

498. БИСЕР ИВАНОВ БЯЛОВ –  молба с вх. № РД12-94.Б/30/14.02.2012 г.  – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

499. МИЛКА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/134/14.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



500. МАГДА АТАНАСОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/131/14.02.2012 г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

501. НЕДЖИБЕ ИСИНОВА САЛИЕВА – молба с вх. № РД12-94.Н/79/14.02.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

502. ДАНАИЛА АЛЕКСАНДРОВА ЙОСИФОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/97/14.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

503. ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ДРАГНЕВ – молба с вх. № РД12-94.Ж/24/14.02.2012 г. 
– отпуска 350 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

504. ДОБРИНКА ЛЮБОМИРОВА РАДЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/98/14.02.2012 г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

505. СТЕЛА ИЛКОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12-94.С/150/14.02.2012 г. 
– отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

506. НЕДЖМИЕ СЮЛЕЙМАН САЛИМ – молба с вх. № РД12-94.Н/81/15.02.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

507. СИЙКА ИВАНОВА КУЗМАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/155/15.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

508. МИЛИЧКА ПАРУШЕВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/137/15.02.2012 г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

509. РУСКА РАДЕВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12-94.Р/91/15.02.2012 г.  – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

510. АНИТА ПЛАМЕНОВА СПИРОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/132/15.02.2012 г – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

511. НЕВЕНА СЛАВЕЙКОВА ДОЦЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Н/80/15.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

512. ИЛИЯНА ЗДРАВКОВА ВЪЛЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.И/78/16.02.2012 
г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

513. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/72/16.02.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

514. СВЕТЛА ХРИСТОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/167/16.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

515. ГЮРГЕНА РАДКОВА ЖИЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Г/73/16.02.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

516. КРАСИМИР КОСТАДИНОВ ПАНОВ – молба с вх. № РД12-
94.К/76/15.02.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

517. ПЛАМЕН ГРИГОРОВ СИМЕОНОВ – молба с вх. № РД12-
94.П/67/15.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

518. НЕДЯЛКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Н/84/15.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

519. ПЕНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД12-
94.П/66/15.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

520. ДИМИТРА СИМЕОНОВА ГРУДЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/106/15.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

521. ИЛИЯ СТОЯНОВ ХРИСТОВ –  молба с вх. № РД12-94.И/74/15.02.2012 г.   – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

522. СЕНКО АХМЕД НУРИ – молба с вх. № РД12-94.С/159/15.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

523. НИВЯНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД12-94.Н/83/15.02.2012 
г. – отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

524. ДОБРИНКА ВЛАДИМИРОВА ЯНЧЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/109/15.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



525. ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА ГОЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.Е/74/17.02.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

526. ЕЛКА ТРАЙКОВА ДИМОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/75/17.02.2012 г.   – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

527. ЕЛКА ЮРИЕВА ЧАВДАРОВА –  молба с вх. № РД12-94.Е/76/17.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

528. СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА КУЦАРОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/169/16.02.2012 г. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

529. МАРИЯ ЕМИЛОВА ЕМИЛОВА – молба с вх. № РД12-94.М/150/16.02.2012 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

530. ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/106/16.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

531. ИВАНКА ЦАНЕВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12-94.И/79/16.02.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

532. ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ – молба с вх. № РД12-94.П/69/16.02.2012 г.   – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

533. ВЯРКА ИЛИЕВА ТОНЕВА – молба с вх. № РД12-94.В/107/16.02.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

534. ЕЛМАНИЕ СЕБАЙДИН МЕХМЕД – молба с вх. № РД12-94.Е/77/20.02.2012 
г. – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

535. ЗИНАИДА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА – молба с вх. № РД12-
94.З/45/20.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

536. ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД12-94.Х/39/20.02.2012 
г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

537. ДИЯНА САБИНОВА ТУЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Д/112/20.02.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

538. АЙРИЕ САЛИ ХЮСЕЙН –  молба с вх. № РД12-94.А/151/20.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

539. ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12-94.Я/23/20.02.2012 г. 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

540. ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД12-94.Х/38/20.02.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

541. ДОРА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-94.Д/111/20.02.2012 
г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

542. ВЕСКА ДАНАИЛОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/110/20.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

543. ДИЯН ДИМИТРОВ МОМЧИЛОВ – молба с вх. № РД12-94.Д/115/21.02.2012 
г. - отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

544. ЕМИЛИЯ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/80/21.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

545. ГЪЛЪБИНКА ДИЧЕВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/80/21.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

546. АНКА РУМЕНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-94.А/153/21.02.2012 г. 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

547. СВЕТОСЛАВА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА – молба с вх. № РД12-
94.С/179/21.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

548. РАЙНА ТОНЧЕВА ВИЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/99/21.02.2012 г.  – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

549. МЮНЕВЕР МЕХМЕДАЛИЕВА СЕИД – молба с вх. № РД12-
94.М/156/21.02.2012 г. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



550. ОГНЯН МИХАЙЛОВ РУПЧЕВ – молба с вх. № РД12-94.О/6/21.02.2012 г.   – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

551. КАЛЯ СТОЯНОВА ЙОВКОВА – молба с вх. № РД12-94.К/96/22.02.2012 г. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

552. АНКА ПЕТКОВА ЖЕКОВА – молба с вх. № РД12-94.А/160/22.02.2012 г.   – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

553. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/119/22.02.2012 г. - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

554. БЛАГОВЕСТА-ЕЛЕНА НЕДЯЛКОВА ШАРОН – молба с вх. № РД12-
94.Б/34/22.02.2012 г. – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

555. КАТЯ ГЕНКОВА ЦЕКОВА –  молба с вх. № РД12-94.К/95/22.02.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

556. ИЛКО МАРИНОВ НИНОВ –  молба с вх. № РД12-94.И/87/22.02.2012 г. – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

557. БОЖИДАРКА КИРИЛОВА КАРАМФИЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Б/35/22.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

558. ЗВЕЗДЕЛИНА ИВАНОВА ЩЕКАНЕНКО – молба с вх. № РД12-
94.З/47/22.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

559. МИЛЕНА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА – молба с вх. № РД12-
94.М/161/22.02.2012 г. – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

560. ИВАНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА – молба с вх. № РД12-94.И/88/22.02.2012 г. – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

561. ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Й/22/22.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

562. МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.М/159/22.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

563. ГЮЛДЖАН АХМЕДОВА СЕЛИМОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/81/22.02.2012 г. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

564. СИЛВИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/181/21.02.2012 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

565. ФИЛКА БИСЕРОВА САШЕВА – молба с вх. № РД12-94.Ф/27/21.02.2012 г.– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

566. РУМЯНА ИВАНОВА ЧЕРКЕЗОВА – молба с вх. № РД12-
94.Р/100/21.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

567. БИЛЯНА САВОВА ЕМИЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Б/33/21.02.2012 г. – 
отпуска 150 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

568. НАДЕЖДА БОРИСОВНА КУЛЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Н/91/21.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

569. ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.В/112/21.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

570. ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ –  молба с вх. № РД12-
94.Д/117/21.02.2012 г. – отпуска 300 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

571. СТОЯНКА ЗЛАТЕВА ПАРУШЕВА – молба с вх. № РД12-
94.С/186/21.02.2012 г. – отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

572. САШО ИЛИЕВ ИЛИЕВ – молба с вх. № РД12-94.С/184/21.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

573. ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА –  молба с вх. № РД12-
94.Д/123/23.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

574. АЛБЕНА ФИЛИПОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/161/23.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



575. АСЕН СТЕФАНОВ СТОЙКОВ – молба с вх. № РД12-94.А/163/23.01.2012 г. 
-  отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

576.ПАНТЕЛЕЙ КОСТОВ НИКОЛОВ – молба с вх. № РД12-94.П/80/24.02.2012 г. 
– отпуска 300 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

577.МИТА МИТЕВА ИВАНОВА –  молба с вх. № РД12-94.М/168/24.02.2012 г.   – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

578.РОЗА МИХАЙЛОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД12-94.Р/107/24.02.2012 г.  
– отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

579.СЕНИХА РИДВАН РАМАДАН – молба с вх. № РД12-94.С/197/24.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

580.ПЕНКА СТЕФАНОВА БОЖКОВА – молба с вх. № РД12-94.П/79/24.02.2012 
г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

581.НЕХРИМАН ИСМАИЛ ХАСАН – молба с вх. № РД12-94.Н/98/23.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

582.ДЕЯН НЕДЕЛЧЕВ ГРИГОРОВ – молба с вх. № РД12-94.Д/125/23.02.2012 г.  – 
отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

583.ЗЮМБЮЛКА ДЕМИРОВА ВАРНАЛИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.З/49/23.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

584.СТАНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/193/23.02.2012 г. – отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

585.МИХАИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД12-
94.М/165/23.02.2012 г. – отпуска 700 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

586.МАРГАРИТКА ИВАНОВА ГРОЗЕВА – молба с вх. № РД12-
94.М/164/23.02.2012 г. – отпуска 250 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

587.НАТАЛИЯ МИЛЕНОВА САШЕВА – молба с вх. № РД12-94.Н/100/24.02.2012 
г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

588.АТЧЕ САЛИ МАРКОВА – молба с вх. № РД12-94.А/167/24.02.2012 г. – 
отпуска 150 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

589.АЙШЕ АХМЕД ХАСАН – молба с вх. № РД12-94.А/168/24.02.2012 г.  – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

590.ЙОРДАНКА ИВАНОВА НАЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.Й/24/24.02.2012 г. 
– отпуска 300 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

591.АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/166/24.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

592.ГРАЦИЕЛА ЗАМФИРОВА РОСЕНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/84/24.02.2012 г. – отпуска 150 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

593.ПЕТРАНКА БОЖИНОВА НЕНОВА – молба с вх. № РД12-94.П/81/27.02.2012 
г. – отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

594.ПАРУШ СИМЕОНОВ ПАРУШЕВ – молба с вх. № РД12-94.П/83/27.02.2012 
г.. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

595.ДИМЧО СТАЛИНЧЕВ НИКОЛОВ – молба с вх. № РД12-94.Д/129/27.02.2012 
г. – отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

596.ТАТЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-94.Т/46/27.02.2012 г. 
– отпуска 400 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

597.ГИНКА ТОДОРОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-94.Г/89/27.02.2012 г. 
– отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

598.СИЛВИЯ ВЛАДИМИРОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/199/27.02.2012 г. – отпуска 150 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

599.ГРАЦИЕЛА ЕЛЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Г/88/27.02.2012 г. – отпуска 150 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



600.ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА ЯНКОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/90/27.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

601.ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12-94.Е/89/27.02.2012 
г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

602.СНЕЖАНКА МАРЧЕВА ЯНКОВА – молба с вх. № РД12-94.С/198/27.02.2012 
г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

603.БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ТИХОЛОВ – молба с вх. № РД12-94.Б/38/27.02.2012 
г. – отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

604.ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Х/44/27.02.2012 г. – отпуска 400 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

605.МИХАИЛ АНДРЕЕВ ВЪЛКАНОВ – молба с вх. № РД12-94.М/173/27.02.2012 
г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

606.КАЛИНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-
94.К/101/27.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

607.АНКА МИХАЙЛОВА ВЪЛКАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/174/27.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

608.ЦВЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА МИЛИНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ц/32/27.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

609.ИВАНКА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД12-
94.И/93/27.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

610.ЖЕНЯ ДИМОВА ДИМОВА –  молба с вх. № РД12-94.Ж/31/27.02.2012 г.  – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

611.ГАЛИНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Г/91/27.02.2012 
г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

612.ДУШКА АНГЕЛОВА АБАДЖИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/133/27.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

613.КИРИЛ АНГЕЛОВ УЗУНОВ –  молба с вх. № РД12-94.К/100/27.02.2012 г.   – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

614.ПАСКАЛ КОСТАДИНОВ ПАСКАЛЕВ – молба с вх. № РД12-
94.П/88/27.02.2012 г. – отпуска 400 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

615.КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛАТОВА – молба с вх. № РД12-
94.К/104/27.02.2012 г. - отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

616.НАТАЛИЯ ВИКТОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Н/5/05.01.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

617.НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Н/104/28.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

618.ИВАН ПЕТКОВ ФЛОРЕВ –  молба с вх. № РД12-94.И/95/28.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

619.АТАНАСКА РАШКОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.А/177/28.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

620.МИХАИЛА АТАНАСОВА ЯНКОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/177/28.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

621.ЕЛИФ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА –  молба с вх. № РД12-94.Е/93/28.02.2012 г. – 
отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

622.МИТКО АТАНАСОВ КОСТОВ – молба с вх. № РД12-94.М/175/28.02.2012 г. 
– отпуска 100 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

623.МАРИЯНА РАЙКОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД12-
94.М/174/28.02.2012 г. – отпуска 800 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

624.ВЕЛИСЛАВ ДАНАИЛОВ ДИМОВ – молба с вх. № РД12-94.В/120/28.02.2012 
г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 



625.ДОБРИН СТОЯНОВ ДОБРЕВ –  молба с вх. № РД12-94.Д/139/29.02.2012 г. – 
отпуска 700 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

626.ЖЕЧКА СТОЙЧЕВА РАЧЕВА –  молба с вх. № РД12-94.Ж/32/29.02.2012 г. – 
отпуска 800 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

627.ИЛКО АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ – молба с вх. № РД12-94.И/98/28.02.2012 г. – 
500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

628.КИРИЛ БОГДАНОВ ПРОДАНОВ – молба с вх. № РД12-94.К/106/28.02.2012 
г. – отпуска 800 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

629.ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Й/26/28.02.2012 г. – отпуска 700 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

630.АХМЕД СЕБАЙДИН ЕШРЕФ – молба с вх. № РД12-94.А/181/28.02.2012 г. – 
отпуска 400 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

631.ТЕФИК САЛИ ХАЛИЛ – молба с вх. № РД12-94.Т/47/28.02.2012 г. – отпуска 
200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

632.ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № РД12-94.В/122/28.02.2012 
г. – отпуска 600 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

633.ЗИНА ИВОВА ИВОВА – молба с вх. № РД12-94.З/57/28.02.2012 г. – отпуска 
200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

634.ТОШКО ПЕТРОВ НЕДЕВ –  молба с вх. № РД12-94.Т/48/28.02.2012 г. – 
отпуска 300 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

635.МАХЕР АЛИАН – молба с вх. № РД12-94.М/180/29.02.2012 г. – отпуска 200 
лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

636.ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА КОВАНЦАЛИЕВА – молба с вх. № РД12-
94.Е/95/29.02.2012 г. – отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

637.ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА – молба с вх. № РД12-
94.В/124/29.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

638.ШАБАН БЕКИР ДАНАДЖИ –  молба с вх. № РД12-94.Ш/7/17.02.2012 г.  – 
отпуска 600 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

639.СИЙКА ВАСИЛЕВА КАСАБОВА – молба с вх. № РД12-94.С/17/10.01.2012 г. 
– отпуска 300 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

640.НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА РАЙКОВА – молба с вх. № РД12-94.Н/71/13.02.2012 
г. – отпуска 300 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

641.АЛЕКСАНДЪР НАДЕЖДОВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № РД12-
94.А/109/06.02.2012 г. – отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 КЪМ РЕШЕНИЕ № 255-3 

 
1. СТОЙЧО ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ – молба с вх. № РД11-94.С/572/12.09.2011 

г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
2. ЦЕКО РАДОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № РД11-94.Ц/54/12.09.2011 

г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
3. САМУИЛ ЮРИЕВ МАНОЛОВ –  молба с вх. № РД11-94.С/575/13.09.2011 г. - 

ОТКАЗ, непълна документация; 
4. РЕФИКА БАСРИЕВА АХМЕДОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/300/14.09.2011 

г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
5. АЛДИН РУСЕВ МИХАЙЛОВ –  молба с вх. № РД11-94.А/457/15.09.2011 г. - 

ОТКАЗ, некоректно подадена документация; 
6. БРАНИМИР АСЕНОВ ЛЮБОМИРОВ – молба с вх. № РД11-

94.Б/114/16.09.2011 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
7. АНА СТЕФЧЕВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД11-94.А/468/19.09.2011 г. 

- ОТКАЗ, непълна документация; 
8. ТАМАРА ИВАНОВНА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Т/106/30.05.2011 

г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
9. РУМЯНА СТОЕВА ДИНЕВА –  молба с вх. № РД11-94.Р/311/05.10.2011 г. - 

ОТКАЗ, непълна документация; 
10. СТЕФАНКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.С/627/20.10.2011 

г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
11. ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – молба с вх. № РД11-94.В/431/16.11.2011 г. - 

ОТКАЗ, непълна документация; 
12. ПЕТЪР ХАРАЛАМБИЕВ БИЦОВ – молба с вх. № РД11-94.П/321/21.11.2011 г. 

- ОТКАЗ, непълна документация; 
13. ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-

94.З/139/15.11.2011 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
14. ЕЛЕНА АНЕТОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/258/24.11.2011 г. - 

ОТКАЗ, непълна документация; 
15. ПЕНКА АТАНАСОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.П/324/25.11.2011 

г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
16. ИЛКО МАКСИМОВ ТОДОРОВ – молба с вх. № РД11-94.И/366/06.12.2011 г. - 

ОТКАЗ, непълна документация; 
17. АЛИ ИСМАИЛ АЛИ –  молба с вх. № РД12-94.А/29/11.01.2012 г. - ОТКАЗ, 

непълна документация; 
18. РАДКА МАКСИМОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Р/20/12.01.2012 

г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
19. ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ДИМЧЕВА – молба с вх. № РД12-94.Е/15/12.01.2012 г. 

- ОТКАЗ, непълна документация; 
20. АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД12-

94.Г/102/01.02.2012 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 
21. НАНКА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА –  молба с вх. № РД12-

94.Н/54/31.01.2012 г. - ОТКАЗ, некоректно попълнена документация; 
22. КАПКА КАЛОЯНОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-94.К/54/31.01.2012 г. 

- ОТКАЗ, непълна документация; 
23. ЕМИЛИЯ МИТКОВА СИМОВА –  молба с вх. № РД12-94.Е/53/31.01.2012 г. - 

ОТКАЗ, непълна документация; 



24. ИВАН БОРИСОВ РАФАИЛОВ – молба с вх. № РД12-94.И/53/31.01.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

25. ВЕЛИКО ИЛИЕВ МОСКОВ –  молба с вх. № РД12-94.В/73/30.01.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

26. РУСАНКА ИЛИЕВА МИТЕВА – молба с вх. № РД12-94.Р/62/30.01.2012 г. - 
ОТКАЗ, некоректно попълнена документация; 

27. СВЕТЛАНА ИЦКОВА ОГНЯНОВА – молба с вх. № РД12-94.С/103/30.01.2012 
г. - ОТКАЗ, некоректно попълнена документация; 

28. НАСКО ЗДРАВКОВ НАСКОВ – молба с вх. № РД12-94.Н/55/30.01.2012 г. - 
ОТКАЗ, некоректно попълнена документация; 

29. АНКА ДЕМИРОВА АЛДИНОВА – молба с вх. № РД12-94.А/95/30.01.2012 г. - 
ОТКАЗ, некоректно попълнена документация; 

30. ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ НАСКОВ – молба с вх. № РД12-94.З/27/30.01.2012 г. 
- ОТКАЗ, непълна документация; 

31. СИЙКА МИХАЙЛОВА ВЕЛИКОВА – молба с вх. № РД12-94.С/98/30.01.2012 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

32. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТРЕНОВ –  молба с вх. № РД12-94.Н/62/01.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, некоректно попълнена документация; 

33. ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА – молба с вх. № РД12-
94.Ю/14/02.02.2012 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

34. КАДРИЕ ЮСЕИНОВА АЛИЕВА – молба с вх. № РД12-94.К/60/02.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

35. ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА –  молба с вх. № РД12-
94.В/78/02.02.2012 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

36. КАМЕН НЕДЕЛЧЕВ КУНЕВ  - молба с вх. № РД12-94.К/61/02.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

37. КОРНЕЛИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД12-94.К/62/02.02.2012 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

38. АНЕТА АТАНАСОВА САШЕВА – молба с вх. № РД12-94.А/107/03.02.2012 г. 
- ОТКАЗ, некоректно попълнена документация; 

39. ХАЛИЛ ИСМАИЛОВ САЛИЕВ – молба с вх. № РД12-94.Х/33/06.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

40. ДИМИТРИЧКА СЕМОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/78/06.02.2012 г. – ОТКАЗ - лицето е без регистрация в БТ; детето й не посещава 
училище; 

41. МИТКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА - молба с вх. № РД11-94.М/110/06.02.2012 г. 
- ОТКАЗ, непълна документация; 

42. АНГЕЛ АТАНАСОВ ШЕКЕРДЖИЕВ – молба вх.№ РД11-94.А/487/04.10.2011 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

43. МАРИЯ КОСТОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-94.М/63/19.01.2012 г. 
- ОТКАЗ, непълна документация; 

44. ЗДРАВКА ХРИСТОВА КЛУДОВА – молба с вх. № РД12-94.З/143/18.11.2011 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

45. ИВАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-94.И/62/06.02.2012 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

46. МАРИЯ ГОЧЕВА ЛАЛЕВА –  молба с вх. № РД12-94.М/115/06.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

47. ЯНКА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА –  молба с вх. № РД12-94.Я/17/06.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 



48. ДИМИТЪР ЛЮБЧЕВ МИТЕВ –  молба с вх. № РД12-94.Д/79/06.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

49. ГЕОРГИ ДЕМИРОВ ГЕОРГИЕВ –  молба с вх. № РД12-94.Г/56/06.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

50. ЗИНА КИРЯКОВА АШИКОВА –   молба с вх. № РД12-94.З/33/07.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

51. ЛИЛЯНА МАКСИМОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-
94.Л/24/07.02.2012 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

52. КАТЯ САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД12-94.К/65/07.02.2012 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

53. ЗЮМБЮЛКА АНДОНОВА ОГНЯНОВА – молба с вх. № РД12-
94.З/34/09.02.2012 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

54. ЮЛИЯН САШЕВ МАРТИНОВ –  молба с вх. № РД12-94.Ю/17/10.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

55. СТОЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-
94.С/134/09.02.2012 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

56. ЮЛИЯ САШЕВА АЛЕКОВА –   молба с вх. № РД12-94.Ю/18/13.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

57. ИВЕЛИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-94.И/69/13.02.2012 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

58. ИВАНКА ВАСИЛЕВА ШОПОВА – молба с вх. № РД12-94.И/66/13.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

59. ПЕТКО ЕЛЕНОВ МИТЕВ –  молба с вх. № РД12-94.П/63/13.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

60. СИЙКА ХРИСТОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД12-94.С/140/13.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

61. ТОДОРКА МАРИЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД12-94.Т/35/14.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

62. СТОЯН АСЕНОВ ЛЮБОМИРОВ – молба с вх. № РД12-94.С/144/14.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

63. ЖАСМИНА ЙОСИФОВА СЕВДАЛИНОВА –  молба с вх. № РД12-
94.Ж/23/13.02.2012 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

64. ЙОРДАН КОЕВ ЙОРДАНОВ –  молба с вх. № РД12-94.Й/18/14.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

65. ХРИСТИНА ХАНКОВА САБИНОВА – молба с вх. № РД12-94.Х/34/14.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

66. ЗВЕЗДА АТАНАСОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД12-94.З/37/14.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

67. АНТОН МИТКОВ АНТОНОВ –  молба с вх. № РД12-94.А/126/14.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
некоректно попълнена документация; 

68. МЕХМЕД МОХАМЕРОВ МЕХМЕДОВ – молба с вх. № РД12-94.М/132/14.02.2012 г. 
- ОТКАЗ, некоректно попълнена документация; 

69. АЛДИН РУСЕВ МИХАЙЛОВ –  молба с вх. № РД12-94.А/138/16.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

70. КРУМ ЯНКОВ ЧЕРНЕВ –  молба с вх. № РД12-94.К/83/16.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

71. МАРИЯ МИХАЙЛОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД12-94.М/148/16.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

72. ВИОЛЕТА ЮЛИЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД12-94.В/95/15.02.2012 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

73. СИЙКА МИХАЙЛОВА КАБАКЧИЕВА – молба с вх. № РД12-94.С/157/15.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 



74. ЗОРАН АСЕНОВ АНГЕЛОВ –   молба с вх. № РД12-94.З/39/15.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

75. АНКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА –  молба с вх. № РД12-94.А/139/16.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

76. АНЕТА ИВАНОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-94.А/143/17.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

77. БИСЕРКА БОРИСОВА ЖИВКОВА – молба с вх. № РД12-94.Б/31/17.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

78. ЗЮМБЮЛКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-94.З/41/17.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

79. СЕВИНЧ КАДИРОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД12-94.С/173/17.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

80. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА – молба с вх. № РД12-94.А/140/16.02.2012 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

81. РАДКА КОЛЕВА СЛАВОВА –  молба с вх. № РД12-94.Р/97/16.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
лицето притежава имати, които могат да бъдат източник на допълнителни доходи /вила, 
апартамент и 13 дка ниви/; 

82. ЖЕЧКА БОРИСОВА ЧЕРКЕЗОВА – молба с вх. № РД12-94.Ж/27/16.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

83. ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ЧАНТАЛИЕВ – молба с вх. № РД12-94.Г/74/16.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

84. ДЕМИР ЕМИЛОВ УЗУНОВ –  молба с вх. № РД12-94.Д/113/20.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

85. АНГЕЛИНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-94.А/148/20.02.2012 г. 
- ОТКАЗ, непълна документация; 

86. АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12-94.А/149/20.02.2012 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

87. ЗЛАТКА ЖЕКОВА МИЛКОВА –  молба с вх. № РД12-94.З/43/20.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

88. ВЕРГИНИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА –  молба с вх. № РД11-94.В/443/28.11.2011 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

89. РАДОСТИНА ЕЛКОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/343/28.11.2011 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

90. ИВАНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА – молба с вх. №н РД11-94.И/356/28.11.2011 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

91. СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ПИРИНДЖИЕВА –  молба с вх. № РД11-
94.С/673/29.11.2011 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

92. СНЕЖА МИХАЙЛОВА АРГИРОВА – молба с вх. № РД11-94.С/685/02.12.2011 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

93. ХРИСТИНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА –  молба с вх. № РД11-94.Х/148/29.11.2011 
г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

94. ЖЕЛЯЗКА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА –  молба с вх. № РД11-94.Ж/92/01.12.2011 г. 
- ОТКАЗ, непълна документация; 

95. ЗЛАТКА СЕРГЕЕВА КОЗАРЕВА – молба с вх. № РД12-94.З/12/18.01.2012 г. – 
ОТКАЗ, непълна документация; 

96. ЮРКЮШ ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА – молба с вх. № РД12-94.Ю/7/19.01.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

97. КЪЙМЕТ ИСМАИЛ ЮСУФ –  молба с вх. № РД12-94.К/27/20.01.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

98. ФИДАНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД12-94.Ф/11/23.01.2012 г.  - 
ОТКАЗ – некоректно попълнена документация; 

99. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ – молба с вх. № РД12-94.Й/12/25.01.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация; 

100. ГЕОРГИ АНТОНОВ ВЕЛЧЕВ – молба с вх. № РД12-94.Г/78/21.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 



101. БЕКИР ФАЗЛОВ БЕКИРОВ –  молба с вх. № РД12-94.Б/36/23.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

102. ЛИЛЯНА ЕНЧЕВА КИРОВА – молба с вх. № РД12-94.Л/32/23.02.2012 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 

103. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД12-94.Г/82/23.02.2012 г. - ОТКАЗ 
– некоректно попълнена документация; 

104. КАТЯ АСЕНОВА ЧАНТАЛИЕВА – молба с вх. № РД12-94.К/97/23.02.2012 г. - 
ОТКАЗ – некоректно попълнена документация; 

105. ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД12-94.Ю/24/24.02.2012 г. – 
ОТКАЗ, непълна документация; 

106. ЮЛИЯ ДЕМИРОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД12-94.Ю/23/23.02.2012 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация;  

107. ЮЛИАН ПЕТРОВ ДИМОВ – молба с вх. № РД11-94.Ю/95/23.11.2011 г.  –  
ОТКАЗ. 

108. РУМЕН ДЕМИРОВ КАБАКЧИЕВ – молба с вх. № РД12-94.Р/32/19.01.2012 
г. – ОТКАЗ.  

109. ДАНИЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД12-
94.Д/44/18.01.2012 г. –  ОТКАЗ. 

110. АННА ПЕНЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД12-94.А/64/21.01.2012 г. – 
ОТКАЗ.  

 

 

  
 

 

 

 
 

 



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 
№ 6 

от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 
(1) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 

подпомагане на младежки проекти на дирекция „Младежки дейности 
и спорт” – Община Варна. 

(2) – приемане на Наредба за реда и условията за безвъзмездно 
ползване на общинската спортна база от варненски спортни клубове. 

(3) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени в 
календара на Община Варна. 

(4) – приемане на Инструкция за материалното стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица. 

(5) – приемане на Инструкция за финансово подпомагане на 
спортните клубове. 

(6) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на проекти на неправителствени организации за 
превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община 
Варна. 

(7) – упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише 
документите за кандидатурата на град Варна за „Европейска младежка 
столица” през 2015 година. 

Докл.: К. Костадинов – председател на ПК “МДС” 
        

Общ брой присъстващи общински съветници -41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 259-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-
9302/35/15.02.2012 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти на 
дирекция „Младежки дейности и спорт” – Община Варна, съгласно 



приложение към настоящото решение, във връзка с което отменя Наредба 
за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации - Община Варна, приета с Решение №3122-
9/32/09,10.03.2011 г. на ОбС – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 260-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-
9302/35/15.02.2012 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за реда и 
условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от 
варненски спортни клубове, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
 261-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-
9302/35/15.02.2012 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на спортните и 
туристическите прояви, включени в календара на Община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение, във връзка с което отменя 
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните и 
туристическите прояви, включени в календара на Община Варна, приета с 
Решение № 1542-8/16/20.07.2009 г. на Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 262-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-
9302/35/15.02.2012 г., Общински съвет – Варна приема Инструкция за 
материалното стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица, съгласно приложение към настоящото решение, във 



връзка с което отменя Наредба за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 
купи и Световни рекорди, приета с Решение № 2810-12/28/10,17.11.2010г. 
на Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
 
 263-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-
9302/35/15.02.2012 г., Общински съвет – Варна приема Инструкция за 
финансово подпомагане на спортните клубове, съгласно приложение 
към настоящото решение, във връзка с което отменя Инструкция за 
условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високо 
спортно майсторство приета с Решение № 3124-9/32/09,10.03.2011г. на 
Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
 264-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-9302/6/19.01.2012 
г., Общински съвет – Варна, приема Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на проекти на неправителствени 
организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади 
хора – Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение, 
във връзка с което отменя Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на проекти на неправителствени организации – Община 
Варна приета с Решение № 3122-9/32/09,10.03.2011 г. на Общински съвет 
– Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 



265-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000407ВН/12.03.2012 г., Общински съвет – Варна, приема следното 
решение: 

1. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише документите 
за кандидатурата на град Варна за „Европейска младежка столица” през 
2015 година. 

2. Одобрява сумата от 800 евро за такса участие в конкурс, обявен от 
Европейски младежки форум за избор на „Европейска младежка 
столица” 2015 година, като средствата ще бъдат осигурени от Бюджета 
на Дирекция „Младежки дейности и спорт ”, дейност 714 по Програма 
„Младежки дейности – 2012”, т.2. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

               



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА 
ОБЩИНА ВАРНА 
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Приложение  
към решение 

 № 259-4 
 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ 

НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ НА ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ 
ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” – ОБЩИНА ВАРНА  

 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1. Наредбата определя условията и реда за финансово подпомагане на 
младежки проекти, реализирани от неправителствени организации и 
неформални младежки групи на територията на Община Варна. 
Чл.2. На основание чл. 42 от Устройствения правилник, дирекция 
„Младежки дейности и спорт”, Община Варна изпълнява, координира, 
контролира и подпомага дейност „Младежки проекти”, част от програмата 
на дирекцията. 
Чл.3. Програмата се приема от Общински съвет и средствата за нейното 
изпълнение се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства 
в съответната година. 
Чл.4. Информацията и документите за дейност „Младежки проекти” са 
публични и се предоставят чрез: 

1.интернет страницата на дирекция ”Младежки дейности и спорт”; 
2.по електронен път, в случай че съществува пречка предоставянето 

на информация да се осъществи по реда на т.1. 
 

Глава втора 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

Раздел I 
Условия за кандидатстване за финансиране на проекти 

Чл.5. По дейност „Младежки проекти” могат да кандидатстват: 
         ал.1 Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, осъществяващи дейности в съответствие с принципите, 
целите, задачите и приоритетите на политиката на Община Варна за 
младежта. 

ал.2 Неформални младежки групи, осъществяващи дейности на 
територията на Община Варна, в съответствие с принципите, целите, 
задачите и приоритетите на общинската политика за младежта 
(неформалната младежка група се състои от минимум четирима 
участници; един от членовете на групата на възраст над 18 г., приема 



ролята на представител и поема отговорност от името на групата, с 
изрично писмено пълномощно от останалите членове). 
Чл.6. Дирекция “Младежки дейности и спорт” по реда на наредбата не 
финансира проекти: 

1. на политически партии и организации, професионални съюзи, 
кооперации и религиозни организации; 

2. свързани с инвестиционна, търговска или друга дейност със 
стопански характер; 

3. целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности; 
4. за концерти, спектакли и  други развлекателни програми и 

мероприятия, свързани с търговска цел; 
5. за пътувания в страната и чужбина с цел отдих; 
6. за спортни състезания; 
7. за дейности и проекти за предоставяне на социални услуги за 

деца; 
8. на организации, чиито договорни отношения с Община Варна, 

дирекция “Младежки дейности и спорт”, са приключили с принудително 
събиране на вземания /задължения, суми/ и/или възстановяване по 
съдебен ред; 

9. включващи ремонтна дейност, закупуване на земя и дълготрайни 
материални активи; 

10. на неформални младежки групи със заложени административни 
разходи. 
Чл.7. Дирекция “Младежки дейности и спорт” по реда на Наредбата, не 
финансира дейности: 

ал.1 Реализирани преди одобряването на проектното предложение и 
извън срока на изпълнението на проекта, посочен в договора. 

ал.2 На стойност над 7 000 лв. за организации.  
ал.3 На стойност над 1 500 лв. за неформални младежки групи. 
ал.4 Такива, които са цел и приоритет на други дирекции в Община 

Варна. 
Раздел II 

Ред за кандидатстване 
Чл.8.  ал.1 Дирекция „Младежки дейности и спорт” разработва формуляр 
за кандидатстване и съпътстващи документи по дейност „Младежки 
проекти”. 

ал.2 Образецът на формуляра и съпътстващите документи по 
дейност „Младежки проекти” се утвърждават от директора на дирекция 
„Младежки дейности и спорт”. 

ал.3 Кандидатстващите организации и неформални младежки групи, 
представят не повече от едно проектно предложение годишно пред 
дирекция “Младежки дейности и спорт”, по утвърдените формуляри и 
съпътстващи документи в обявените от дирекцията срокове. 



ал.4 Формулярът, както и съпътстващите го документи по чл. 9, се 
подават на хартиен носител. 
Чл.9. Към формуляра по чл. 8, ал. 3, Кандидатстващите: 

ал.1 Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел задължително прилагат следните документи: 

1.заверено от организацията копие от съдебната регистрация; 
2.заверено от организацията копие от удостоверение за 

актуалното състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на 
внасяне на проекта за разглеждане; 

3.заверено от организацията копие от регистрация по БУЛСТАТ; 
4.заверено от организацията копие на документ, удостоверяващ 

наличие на разплащателна сметка на името на организацията, издаден 
от съответната банка (с отразен адрес, IBAN и BIC код на банката); 

5.декларация за липса на парични задължения на организацията 
към държавата и общината /по образец/; 

6.протокол от решение на Управителния съвет за кандидатстване 
с предложения проект; 

7.удостоверение за липсата на парични задължения на 
кандидатстващата организация към Националната агенция за 
приходите, издадено не по-късно от един месец преди датата на внасяне 
на проекта за разглеждане. 

ал.2 Неформални младежки групи задължително прилагат следните 
документи: 

1. копие на личната карта на лицето, упълномощено за 
представител на групата; 

2. свидетелство за съдимост на лицето, упълномощено за 
представител на групата; 

3. нотариално заверено пълномощно; 
4. официална банкова информация, заверена с печат на 

съответната банка, за нарочно открита банкова сметка обслужваща 
проекта в 7-дневен срок при одобрено проектно предложение. 

ал.3  В съответствие със спецификата на проекта, прилагат и 
допълнителни документи: 

1. декларация за партньорство, при наличие на партньор(и), за 
поемане на конкретни ангажименти по проекта; 

2. препоръки от институции и организации, гарантиращи 
осъществяването на проекта; 

3. други документи, касаещи спецификата на проектното 
предложение. 
Чл.10. Дирекция „Младежки дейности и спорт”, като финансиращ орган, 
не може да бъде партньор по проекти, финансирани по реда на настоящата 
Наредба. 



Чл.11. ал.1 При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с 
документите по чл. 9, кандидатстващата организация и неформалната 
младежка група са длъжни в 7-дневен срок да представят документ за 
промяна в дирекцията с придружително писмо до директора, депозирано в 
деловодството на Община Варна. 

ал.2 При непредставяне на информацията по ал. 1 Община Варна, 
дирекция „Младежки дейности и спорт” може да прекрати договора с 
организацията и неформалната младежка група. 
Чл.12. ал.1 Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се 
подават в деловодството на Община Варна, класирани в папка и с 
придружително писмо по образец до директора на дирекция “Младежки 
дейности и спорт”, съдържащо наименованието на организацията или 
неформалната младежка група, наименованието на проекта и опис на 
всички приложени документи, по реда на тяхното класиране. 

ал.2 Липсващите документи се допълват в 10-дневен срок, считан от 
датата на крайния срок за кандидатстване. При неспазване на този срок 
проектното предложение не подлежи на разглеждане. 

Глава трета 
ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ  

Раздел I 
Оценяване на проектните предложения 

Чл.13. Постъпилите проекти се съхраняват в дирекция "Младежки 
дейности и спорт". 

ал.1 Директора на дирекция "Младежки дейности и спорт" определя 
служителите и вътрешния ред, по който се обработват и разглеждат, 
представените от кандидатстващите организации и неформални младежки 
групи, проектни предложения. 

ал.2 Служителите по ал. 1 изготвят писмено становище по 
представените проектни предложения. 

ал.3 Проектни предложения с изготвени към тях писмени становища 
се внасят за разглеждане от експертна комисия, определена в чл. 14. 

ал.4 Не се разглеждат проекти, получени след обявения краен срок. 
Чл.14. Кметът на Община Варна със заповед назначава експертна комисия 
за разглеждане и оценяване на постъпилите проектни предложения. 

ал.1 Експертната комисия се състои от председател, секретар и 
членове. 

ал.2 Членове на Експертната комисия могат да бъдат и външни 
експерти. 

ал.3 Членовете на Експертната комисия представят декларации, че 
нямат търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването 
на проектите. 



ал.4 Експертната комисия заседава в пълен състав и взема решения 
с обикновено мнозинство. 

ал.5 Експертната комисия разглежда, оценява и класира проектните 
предложения, кандидатствали за финансиране. 

ал.6 Експертната комисия съставя протокол за своята работа. 
ал.7 В 5-дневен  срок от приключване на работата си, експертната 

комисия представя протокола на Кмета на Община Варна и Председателя 
на Общински съвет - Варна. 
Чл.15. Кандидатстващите организации и неформални младежки групи се 
уведомяват писмено за решенията на експертната комисия в 10-дневен 
срок от датата на предаване на протокола по чл. 14, ал. 7, с аргументация, 
в случай на отказ. 

Раздел II 
Изпълнение на проектите 

Чл.16. ал.1 Кандидатстващите организации и неформални младежки 
групи, чиито проекти са одобрени от експертната комисия, подписват 
договор с Община Варна в 14-дневен срок след датата на предаване на 
протокола по чл. 14, ал. 7. 

ал.2 Неразделна част от договора по ал. 1 са: 
1. проектното предложение (формуляр за кандидатстване със 

съпътстващите го документи); 
2. указания за финансово и съдържателно отчитане на проекта. 

Чл.17. След подписване на договор с Община Варна, бенефициента 
(организация) получава одобрените по проекта средства на два транша. 

ал.1 80% от одобрената сума - след подписване на договор, при 
стартирането на проекта и представяне на фактура от бенефициента в 
счетоводството на дирекция „Младежки дейности и спорт”. 

ал.2 20% от одобрената сума – след цялостно (100%) отчитане на 
проектите (финансово и съдържателно), представяне на фактура (20%) от 
бенефициента в счетоводството на дирекция „Младежки дейности и 
спорт” и подписване на приемо-предавателен протокол.  
Чл.18. След подписване на договор с Община Варна, бенефициента 
(неформална младежка група) получава одобрените по проекта средства. 
Чл.19. При необходимост от промяна на параметрите на утвърдения 
проект или договора: 

ал.1 Бенефициента внася в дирекция “Младежки дейности и спорт” 
писмено обяснение по случая, депозирано в деловодството на общината. 

ал.2 Бенефициента продължава изпълнението на проекта, ако в срок 
от 7 дни не получи възражение от страна на дирекция “Младежки 
дейности и спорт”. 

Раздел III 
Отчитане на проектите 



Чл.20. Проектите се отчитат съгласно условията и срока на договора с 
краен финансов и съдържателен (технически) отчет. 
 ал.1 Крайният отчет – финансов и съдържателен, се внася от 
бенефициента с придружително писмо в деловодството на Община Варна, 
не по-късно от 15 дни след приключването на проекта. 
 ал.2 В случай, че не бъде представен окончателен отчет, договорът 
за финансиране се прекратява и бенефициента възстановява цялото 
финансово подпомагане по проекта. 

ал.3 Към финансовия отчет се прилагат копия от всички оригинални 
документи за направените разходи по проекта, заверени с „вярно с 
оригинала”от бенефициента. 

ал.4 Към съдържателния отчет се прилагат документи и материали 
(не повече от един екземпляр от всеки вид), удостоверяващи изпълнението 
на проекта. 
Чл.21. ал.1 Внесените отчети се разглеждат от вътрешна комисия, 
назначена от директора на дирекция „Младежки дейности и спорт”. 

ал.2 Комисията се състои от председател и трима членове. 
ал.3 Комисията разглежда, приема или отхвърля окончателните 

отчети на проектите, за което съставя протокол. 
ал.4 Комисията заседава в пълен състав и взема решения с 

обикновено мнозинство. 
ал.5 Комисията съставя протокол за своята работа, който съдържа: 
 1. състава на комисията; 
 2. констатациите на комисията по всеки проект; 
 3. подписи на всички членове на комисията, както и писмено 

оформени особени мнения, в случай че има такива. 
Чл.22. Въз основа на констатациите на комисията се подписват приемо-
предавателни протоколи, с които се одобряват крайните отчети и 
превеждане на сумата съгласно чл. 17, ал. 2 в уговорен по договора между 
бенефициента и Община Варна срок. 

 
Глава четвърта 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ 

 
Чл.23. ал.1 Община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт” 
прекратява едностранно договора за финансово подпомагане на одобрени 
проекти в следните случаи: 

1. при установяване в хода на изпълнението на проекта, че отпуснатите 
средства се разходват по начин, различен от договора, или в нарушение на 
изискванията на Наредбата; 

2. при преобразуване, ликвидация и невъзможност на организацията  да 
изпълни проекта; 



3. при установени в хода на изпълнението на проекта финансови 
нарушения  с влязъл в сила акт на компетентния орган и/или задължения 
към държавата и общините. 

ал.2 В случаите по ал. 1, както и при неспазване на указанията по чл. 
11, бенефициента  възстановява на Община Варна получените до момента 
целеви средства заедно със законоустановената лихва. 
Чл.24. Организация изпълнител, която не представи краен отчет 
(финансов и съдържателен) или е изразходвала средствата неправомерно, 
дължи връщането им, съгласно нормативната уредба на Република 
България. Същата се лишава от правото да кандидатства за бъдещо 
финансиране с проект пред дирекция “Младежки дейности и спорт”, 
Община Варна за срок от четири години. 
 
Забележка: Всички срокове, упоменати в Наредбата се отброяват в 
календарни дни. 
 
Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – 
Варна, като отменя действието на Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации - 
Община Варна, приета с Решение №3122-9/32/09,10.03.2011 г. на ОбС – 
Варна. 
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Приложение  
към решение  

№ 260-4 

Н А Р Е Д Б А  

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА СПОРТНА БАЗА ОТ ВАРНЕНСКИ СПОРТНИ 

КЛУБОВЕ 

Глава първа 

Общи положения 
 
Чл. 1. (1) Спортните имоти и спортните съоръжения, общинска 

собственост, се управляват, съобразно разпоредбите на Закона за 
физическото възпитание и спорта, Закона за общинската собственост, 
Общински план за развитие 2007 – 2013 г. и подзаконовата нормативна 
уредба, приета от Общински съвет – Варна. 

(2) Спортните имоти и спортните съоръжения се ползват за нуждите 
на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и 
спомагателни дейности. 

Чл. 2. (1) Настоящата наредба определя начина, по който спортни 
обекти и съоръжения - общинска собственост, да се използват за нуждите 
на физическото възпитание и спорта. 

(2) С тази наредба се определят условията, реда и критериите за 
законосъобразното и целесъобразно безвъзмездно ползване на общинската 
спортна база от варненски спортни клубове. 

Чл. 3. Община Варна води публичен регистър на спортните имоти и 
спортните съоръжения, общинска собственост. 

Чл. 4. (1) Висококатегорийната общинска спортна база, (отговаряща 
на стандартите на международните федерации), стопанисвана и 
управлявана от ОП “Спортни имоти”, се използва приоритетно за 
развитие на спорт за високи постижения. При наличие на свободни часове 
в графика на спортната база в управление на ОП ”Спортни имоти”, тя 
може да бъде ползвана срещу заплащане от граждани, ведомства и 
спортни организации. 

(2) Общинската спортна база, управлявана от ОП „Спорт за всички”, 
се използва приоритетно за спортни дейности на населението в 
свободното време. Изготвянето на графиците е в пълномощията на 
управителя на предприятието. 

 
 
 



Глава втора 

Управление на спортни имоти и съоръжения, публична общинска 
собственост 

 Чл. 5. (1) Управлението на спортните имоти и спортните 
съоръжения, обявени за частна общинска собственост от Общински съвет 
Варна, по реда чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост се 
извършва от Кмета на общината. 

(2) С решение на Общински съвет, части от спортни имоти и 
спортни съоръжения, частна общинска собственост, могат да се отдават за 
безвъзмездно ползване за срок до четири години. 

Чл. 6. (1) Договорите за ползване се прекратяват предсрочно и 
едностранно от Кмета на общината при: 

1. ползване на базата не по предназначение; 
2. установяване на извършвана стопанска дейност в тях; 
3. системно (повече от три пъти) нарушаване на правилника на 

спортния обект или съгласувания график; 
4. ползването на базата по начин, застрашаващ здравето и живота на 

спортистите; 
5. ползването на базата по начин, който я поврежда и разрушава; 
6. заличаване на регистрацията на спортния клуб; 
7. ползване на базата от други физически и юридически лица чрез 

преотдаване под наем. 
8. в случай че спортните организации и лицата на които е 

предоставено ползването престанат да отговарят на изискванията по чл. 7. 
 

Глава трета 
Право и ред за безвъзмездно ползване на общинската спортна 

база 
 
Чл. 7. (1) Право да кандидатстват по реда на тази наредба имат 

спортните  организации, които отговарят на следните условия: 
1. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в 

централния регистър на Министерство на Правосъдието като юридически 
лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 

2. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в 
Националния регистър на спортните организации на МФВС; 

3. да водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, 
включени от съответната спортна федерация в държавния и международен 
спортен календар; 

4. да нямат финансови задължения към общината и държавата; 



5. да водят отчетност според изискванията на Закона за 
счетоводството и Националните счетоводни стандарти; 

6. да имат годишен план за спортно развитие и спортни резултати, 
утвърден от управителните им съвети; 

(2) Право да кандидатстват по реда на настоящата Наредба имат 
обединени спортни клубове, които: 

1. са вписани като юридически лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност и в националния регистър 
на Министерство на правосъдието, и в които членуват най-малко 5 
спортни клуба; 

2. осъществяват дейности по чл. 5, ал. 3 от Правилника за прилагане 
на Закона за физическото възпитание и спорта; 

3. да имат годишен план за спортно развитие и спортни резултати, 
утвърден от управителните им съвети. 

Чл. 8. (1) При ограничен капацитет на спортните бази, класирането 
на клубовете за безвъзмездно право на ползване се извършва на база 
събрания брой точки по Приложение 1, неразделна част от настоящата 
Наредба. 

(2) Безвъзмездното ползване на общинска спортна база като начин 
на подпомагане на спортни клубове, не се допуска за: 

1. регистрирани такива като търговски дружества; 
2. на които Общината е отдала за ползване стопански обекти, 

приходите, от които остават за клуба и клубове, осигурили си дългосрочна 
издръжка от спонсори, чрез получени срещу това стопански обекти или 
общинска земя; 

3. регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
за осъществяване на дейност в частна полза; 

4. на които Община Варна е отдавала за безвъзмездно ползване на 
спортни обекти, но клуба не ги е използвал по предназначение и не е 
уплътнявал предоставения график. 
 (3) С изключение на спортните клубове по модерен петобой, всички 
останали спортни клубове имат право да ползват само един общински 
спортен имот. При нужда и възможност могат да ползват и друг такъв, 
като заплащат съгласно чл. 13.9, ал. 1 по Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна. 
 1. Общински спортен имот по смисъла на тази наредба е всеки 
спортен обект находящ се на територията на Община Варна предназначен 
за подготовка на състезатели и за трайно задоволяване на обществените 
потребности в областта на физическото възпитание и спорта, имащ акт за 
общинска собственост и поддържан със средства от Общинския бюджет; 
 2. Списък на общинските спортни имоти дадени за управление на: 
 



ОП „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ” 
1. СК „Аспарухов парк” 
2. Гребна база 
3. ОСРК „Младост” 
4. СК „Морска градина” 
5.  СК „Технически университет” 

 
ОП “СПОРТНИ ИМОТИ” 

1. ПК „Приморски“ 
2. Закрит басейн „Делфини“ 
3. СК „Простор“ 
4. СК „Локомотив“    
5. Футболен стадион „Владиславово“ 
6. Тенис кортове „Чайка“ 
7. Конна база „Виница” 

 
Чл. 9. (1) Спортните клубове и организации, които кандидатстват за 

безвъзмездно ползване на спортната база на община Варна в продължение 
на четири години представят следните документи: 

- Удостоверение за вписване в Национален регистър на 
лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни 
клубове; 

- Удостоверение за вписване в Централен регистър на ЮЛНЦ за 
осъществяване на общественополезна дейност. 

(2) Ежегодно до 30 ноември, клубовете представят до управителя на 
ОП ”Спортни имоти” или ОП ”Спорт за всички” следните документи: 

- Удостоверение за актуално състояние; 
- Копие от документ за треньорска правоспособност на кадрите, 

които ще ползват базата, съгласно изискванията на чл. 6 (1) на ЗФВС; 
- Копие от трудовия договор на треньора (треньорите) назначен 

в клуба; 
- Попълнен формуляр за точките на клуба по Приложение 1, 

съгласно чл. 8, ал. 1; 
- Декларация - Приложение 3; 
- Годишен план за спортно развитие и спортни резултати, 

утвърден от управителните им съвети - Приложение 4; 
- Седмичен проекто - график. 

 
 
 
 
 



Глава четвърта 
 

Административно-наказателни разпоредби  
 

Чл. 10. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието 
не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република 
България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената 
отговорност за причинените вреди. 

Чл. 11. За нарушение на тази наредба се налага административно 
наказание - глоба от 50 до 500 лева, освен, ако със закон не е предвидено 
друго. 

Чл. 12. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 
длъжностни лица, определени от Кмета на Община Варна. 
 (2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината. 

Чл. 13. Административно-наказателното производство за 
нарушенията се извършва по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 
1. "Спортен имот" е имот, застроен със спортни съоръжения и 

спортни обекти или незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за 
спортно строителство. 

2. "Спортен обект" е обект, предназначен за извършване на спортна, 
състезателна и тренировъчна дейност. 

3. "Спортни съоръжения " са площадки и оборудване, използвани и 
предназначени за масови физически упражнения и спорт на открито: 
футболни, волейболни, баскетболни, хандбални, бейзболни, ръгби, 
миниголф и други игрища за колективни спортове, лекоатлетически 
писти, кортове за тенис и бадминтон, площадки и алеи за колоездене и 
конна езда, картинг - писти, гимнастически площадки, открити плувни 
басейни, открити пързалки за зимни кънки, площадки за скейтборд и 
ролери и други подобни, включващи и необходимите спомагателни 
постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране (санитарни 
възли, съблекални, монтажни трибуни и др.) 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл. 4а от Закона за физическото възпитание и 
спорта. 

§ 3. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по 
нейното изпълнение, се възлага на Кмета на община Варна. 

§ 4. Наредбата е приета с Решение № 260-4 по Протокол № 6 от 
28.03.2012 г. на Общински съвет – Варна. 



Приложение № 1  

МЕТОДИКА: 
Съгласно Правилника за приложение на ЗФВС, чл. 6, ал. 2 за 

категоризацията на клубовете 
 

I раздел
 

30 т. 15 т. 5 т. 
 

Ученици в спортно 
училище 

Индивидуално 
обучение или 
минимум 12 
състезатели 

Друго Под 5 
състезатели 

Брой спечелени медали 
от ОИ, СП, ЕП и РП 

спечелени 
медали при 
................. 
/възрастови 
групи/ от ........  
/вид състезание/ 

спечелени 
медали при 
................. 
/възрастови 
групи/ от ........  
/вид състезание/ 

 

Брой спортисти, 
включени в нац. отбори 
по възрастови групи 

има спортисти, 
включени в нац. 
отбори  в 3 
възрастови групи  

има спортисти, 
включени в нац. 
отбори в 1 
възрастова група 

 

Брой треньори и 
квалификация 

минимум 5 
треньори  

Под 5  треньори Под 3 треньори 

II раздел
 

10 т. 7 т. 5 т. 
 

Брой нива /възрастови 
групи/ на подготовка – 
по видове спорт 
 

развива всички 
нива  

развива минимум 
3 нива  

развива под 3 
нива  

Брой картотекирани 
спортисти по 
възрастови групи 

минимум 12 
картотекирани 
спортисти 
(колективни 
спортове) 
минимум 6 
картотекирани 
спортисти 
(индивидуални 
спортове) 
средно на ниво 
 

под 12 
картотекирани 
спортисти 
(колективни 
спортове) 
под 6 
картотекирани 
спортисти 
(индивидуални 
спортове) 
средно на ниво 

под 10 
картотекирани 
спортисти 
(колективни 
спортове) 
под 4 
картотекирани 
спортисти 
(индивидуални 
спортове) 
средно на ниво 



Брой участници в 
проявите от ДСК 

90% от 
картотекираните 

Под 90% от 
картотекираните 

под 60% от 
картотекираните 

Участие в проявите на 
ДСК 

100% 80% Под 60% 

 5 точки   
Брой предлагани 
услуги 

наличие на 
подготвителни 
групи или др. 

  

 



Приложение № 3  
                              
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 
Подписаният:____________________________________________________ 
     /име, презиме, фамилия/ 
 
Председател  
на:_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
С адрес на управление: 
________________________________________________________________ 
                                   /към датата на подаване на декларацията/ 
 
Телефон за връзка:                                       Е – mail: 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Клубът няма парични задължения към държавата или към общината 

по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК. 

2. Данните, посочени в справките, са верни и пълни. 

3. Водя отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и 
Националните счетоводни стандарти. 

4. При промяна на обстоятелствата, свързани с клуба, своевременно ще 
информирам Община Варна.  

Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от 

Наказателния кодекс на Република България. 

                                                                          

                        

Дата:_____________                                     Председател на ______________ 
гр. Варна                                                                             /подпис, печат/ 



Приложение 4 
 
 

ПЛАН ЗА СПОРТНО РАЗВИТИЕ И СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

НА ___________________________- ВАРНА 
По__________________________ 

/вид спорт/ 
 
 

 
*Прогноза 
 
Дата:_____________                               Председател на ______________ 
гр. Варна                                                                         /подпис, печат/ 

ГОДИНА ЗА 2012 г. * 

Брой ученици в 
спортно училище 

 

Брой възрастови 
групи 
Мин. 12 състезатели в 
група 

 

Брой спортисти, 
включени в нац. 
отбори  

 

Брой участници в 
проявите от ДСК 

 
 
 

Участие в проявите 
на ДСК по възрастови 
групи 

 
 
 

Брой медали от 
ОИ 
СП 
СК 
ЕП 
ДП 

 
 
 



 
ДО  
Г-Н КИРИЛ ЙОРДАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА 
 
КОПИЕ ДО: 
Г-ЖА ТЕОДОРА ТРЕНДАФИЛОВА 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
“ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” 
ОБЩИНА ВАРНА  
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от ________________________________________ 

Председател на ______________________________________ 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТРЕНДАФИЛОВА, 
                                                                       

          Заявявам желанието си да ползвам безвъзмездно  ......................  часа  
/брой/ седмично в спортен обект ................................ от м. януари 2012 г. 
до  м. декември 2015 г.  
 
 
 Прилагам следните документи: 
 

- Удостоверение за вписване в Национален регистър на 
лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни 
клубове. 

- Удостоверение за вписване в Централен регистър на ЮЛНЦ за 
осъществяване на общественополезна дейност. 
 
 
 
С уважение, 
 
Председател на __________________ 
               /подпис, печат/ 

 

 



 
ДО  
Г-Н  ____________________ 
УПРАВИТЕЛ НА ОП „__________________” 
ОБЩИНА ВАРНА 

 
 

 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ____________________,                                                                                                                                                                 
  

          Във връзка с изготвяне на график за безвъзмездно ползване на 
спортен обект.................................... от .................................... през 20... г.  
 

Приложено Ви изпращам: 
 

- Удостоверение за актуално състояние; 
- Копие от документ за треньорска правоспособност на кадрите, които 

ще ползват базата, съгласно изискванията на чл. 6 (1) на ЗФВС; 
- Копие от трудовия договор на треньора (треньорите) назначен в 

клуба; 
- Декларация - Приложение 3; 
- Годишен план за спортно развитие и спортни резултати, утвърден от 

управителните им съвети - Приложение 4; 
- Седмичен проекто – график - Приложение 5. 

 
 
 
 
С уважение, 
 
Председател на __________________ 
               /подпис, печат/ 



Приложение 5 

 
 

СЕДМИЧЕН ПРОЕКТО – ГРАФИК 

НА ........................................ за 20..... г. 

 

 

 

 

 СУТРИН СЛЕД ОБЯД 

ПОНЕДЕЛНИК   

ВТОРНИК   

СРЯДА   

ЧЕТВЪРТЪК   

ПЕТЪК   

СЪБОТА   

НЕДЕЛЯ   

 

 
 
 
 
 
 
Дата:_____________                                    Председател на ______________ 
гр. Варна                                                                                   /подпис, печат/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА 
ОБЩИНА ВАРНА 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА  

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА 

СПОРТНИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 

ПРОЯВИ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА 

НА ОБЩИНА ВАРНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
към решение № 261-4  

 

НАРЕДБА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА 

СПОРТНИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОЯВИ, ВКЛЮЧЕНИ В 

КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА ВАРНА 

 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за финансово 
подпомагане на проявите, включени в Програма „Спорт” и Програма 
„Социален туризъм” на Община Варна и организирани от Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”, в партньорство със спортни клубове и 
туристически дружества. 
 

Чл. 2. Община Варна, в изпълнение на Програма „Спорт” и 
Програма „Социален туризъм”, подпомага финансово, със средства от 
общинския бюджет, одобрените прояви за всяка календарна година. 
 

Глава втора 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 
Раздел І. 

Съставяне на Програма „Спорт” 
 

Чл. 3. Всяка година до 30 октомври клубовете и туристическите 
дружества внасят предложенията си за спортни и туристически прояви 
през следващата календарна година, до дирекция „Младежки дейности и 
спорт”, чрез деловодството на Община Варна. Предложенията трябва да са 
с приложени финансови планове /образец Предложение І/. 
 

Чл. 4. (1) В Програма “Спорт” може да се включат до две прояви от 
вид спорт/градска, национална или международна/, като партньор на 
Община Варна в организирането им е спортният клуб по този спорт, 
получил най-много точки през последните три години, според Инструкция 
за финансово подпомагане на спортни клубове. 



(2) Спортен клуб, класирал се по Чл. 4. (1), може да преотстъпи 
правата за организиране на прояви на следващия  клуб по съответния вид 
спорт, според същата инструкция.   

(3) Дирекция „Младежки дейности и спорт” на Община Варна си 
запазва правото да включва в програмата прояви, които не са предложени 
от спортните клубове, но са традиционни или отговарят на приоритетите 
за съответната година, както и прояви, които ще организира 
самостоятелно. 
 

Чл. 5. Финансово подпомагане за спортни и туристически прояви се 
предоставя и в следните случаи: 

(1) На туристически дружества, като гласуваната обща сума по 
програма „Социален туризъм” се разпределя по равно между варненските 
туристически дружества и се отпуска при входиране в деловодството на 
Община Варна на Предложение 1, Предложение 2 и Декларация за 
партньорство за поемане на задължения по организирането на проявата 
/по образец: Декларация/ от съответното туристическо дружество. 

(2) За спорт за ветерани, като гласуваната сума за ветерански спорт 
по програма „Спорт” се отпуска поетапно на Асоциация на ветераните 
спортисти, деятели и спортни съдии при входиране в деловодството на 
Община Варна на Предложение 1, Предложение 2 и Декларация за 
партньорство за поемане на задължения по организирането на проявата 
/по образец: Декларация/ от асоциацията. 

(3) За спорт за хора с увреждания, като гласуваната обща сума по 
програма „Спорт” се разпределя по равно между клубовете за хора с 
увреждания и се отпуска при входиране в деловодството на Община 
Варна на Предложение 1, Предложение 2 и Декларация за партньорство за 
поемане на задължения по организирането на проявата /по образец: 
Декларация/ от съответния клуб. 

(4) За ученически спорт на училищни спортни клубове, като 
гласуваната обща сума по програма „Спорт” се отпуска при входиране в 
деловодството на Община Варна Предложение 1, Предложение 2 и 
Декларация за партньорство за поемане на задължения по организирането 
на проявата /по образец: Декларация/ от съответния клуб. 
 

Чл. 6.  Програма „Спорт” и „Социален туризъм” се одобрява от 
Общински съвет – Варна. 
 

Чл. 7. Дирекция „Младежки дейности и спорт”, по реда на 
наредбата, не финансира разходи за: 

(1) Политически партии и организации, професионални съюзи, 
кооперации и религиозни организации; 

(2)  Инвестиционна или търговска дейност; 



(3)  Дарения, стипендии или благотворителни дейности; 
(4)  Ремонтна дейност, закупуване на земя, сгради, техника; 
(5) Участие на варненски спортисти в Световни, Европейски и 

Балкански първенства /изключения вж. Чл.9(6); 
(6) Организиране на кръгове от Държавни първенства и Национални 

купи; 
 

Раздел ІІ. 
Ред за кандидатстване и финансово подпомагане на спортни клубове 

съорганизатори на прояви от Програма „Спорт” и Програма 
„Социален туризъм” 

 
Чл. 8. Клубовете, чиито предложения са одобрени и включени в 

Програма „Спорт” и Програма „Социален туризъм” подават докладна 
записка в деловодството на Община Варна, относно проявата, най-малко 
един месец преди провеждането й /образец Предложение ІІ/ и Декларация 
за партньорство за поемане на задължения по организирането на проявата 
/по образец: Декларация/. 
  

Чл. 9. Средствата, отпускани за организиране и провеждане на 
прояви от Програма „Спорт”, могат да бъдат разходвани както следва: 
/изключение правят само спортни клубове за хора с увреждания, 
туристически дружества, ветерани, работници, студенти и училищни 
спортни клубове/. 

(1) храна за участниците по време на проявата /без алкохол, без 
коктейли/; 

(2) ведомост за съдийски; 
(3) наем за ползване на съответното съоръжение, свързано с 

проявата; 
(4) екипировка, уреди и съоръжения; 
(5) материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни 

пособия и спортна екипировка/; 
(6) Община Варна поема разходите за транспорт извън страната 

само за участия на варненски клубове в прояви, съгласно споразумение за 
сътрудничество с побратимени на Варна градове. Изключение се допуска 
само за международни участия на ветерани, ученици и хора с увреждания. 

 Всички разходи да бъдат пряко свързани със 
спортната/туристическата проява, за която са отпуснати. 

Финансовите средства се превеждат само по банков път, след 
представяне на фактура от страна на Спортния клуб/Туристическото 
дружество. 
 



Чл. 10. Ако планирана в програмата проява не може да бъде 
проведена, клубът /дружеството уведомява дирекция „Младежки дейности 
и спорт” своевременно, чрез входящо писмо през деловодството на 
Община Варна, като описва обстоятелствата. 
 

Чл. 11. Спортни клубове/Туристически дружества, кандидатстващи 
за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и 
неверни декларации, се лишават от финансово подпомагане за две години 
по тази Наредба. 
 

Чл. 12. Спортни клубове/Туристически дружества, не подали в срок 
предложения за включване на проява в общинската програма, губят това 
право за съответната година. 
 

Глава трета 
ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И 
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ФИНАНСИРАНИ ПО 

ПРОГРАМА „СПОРТ” И „СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ” 
 

Чл. 13. Спортните клубове и Туристическите дружества, които са 
получили средства от общинския бюджет, отчитат и доказват пред 
Община Варна целесъобразността на разходваните средства, съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството и Национален счетоводен 
стандарт № 9. 

 
Чл. 14. До един месец след изразходването на отпуснатите средства, 

Спортният клуб/Туристическото дружество внася в деловодството на 
Община Варна финансов отчет, класиран в папка с придружително писмо 
до директора на дирекция „Младежки дейности и спорт” /образец 
„Отчет”/. Разходите за всяка проява на Спортния клуб/Туристическото 
дружество, да се отчитат с отделен финансов отчет, като в 
придружителното писмо се посочва номерът на докладната записка, по 
която е извършено финансирането и телефон за контакт. 
 

Чл. 15. (1) Всички разходно-оправдателни документи трябва да 
бъдат попълнени съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството и да 
съдържат: 

- наименование и номер на документа, дата на съставяне и място; 
- наименование и адрес на издателя и получателя на документа; 
- идентификационен номер по БУЛСТАТ на издателя и получателя 

на документа; 
- основание, предмет, натурално /при необходимост/ и стойностно 

изражение на стопанската операция; 



- съставил и получил – име и фамилия; 
(2) При плащане в брой: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСЯКА ФАКТУРА 

ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕНА С ФИСКАЛЕН БОН, ФИСКАЛЕН 
БОН ПРЕДСТАВЕН БЕЗ ФАКТУРА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ЗА РАЗХОД. 

(3) Фирми и сдружения, които са освободени да издават такива 
бонове съгласно Наредба № 4 на Министерство на финансите от 1999 г., 
представят касова бележка, заверена в данъчната служба на съответната 
община и обяснителна записка за случая, изготвена от Спортния 
клуб/Туристическото дружество. 

(4) При плащане по банков път се представя копие от платежно 
нареждане. Всички разходно-оправдателни документи се предоставят към 
отчета във вид на копия, със заверка „Вярно с оригинала”, подпис и печат 
на организацията. Всички разходно-оправдателни документи трябва да 
са в рамките на продължителността на проявата /30 дни преди и до 10 
дни след приключване на проявата/ и да отговарят на финансовия план, 
представен от Спортния клуб/Туристическото дружество. Разходи, 
извършени извън календара на спортните прояви по съответния финансов 
план, не се признават. /изключение вж. Чл. 10/ 

 
Чл. 16. При отчитане на транспортни разходи се изискват: 
1. Копие от фактури с посочен маршрут, дата на пътуване, име на 

превозвача и фискален бон или платежно нареждане; 
2. Копие от фактури за гориво с фискален бон и приложена 

обяснителна записка с маршрута, вида на ползваното превозно средство, 
разходната норма на превозното средство и дата на пътуването; 

3. Копие от билети за транспорт, така че да се виждат поредните им 
номера, стойността им, фирмата превозвач и ако се налага - обяснителна 
записка с маршрута и дата на пътуването. 

Препоръка: Да се използват най-евтините транспортни средства. 
 

Чл. 17. При ползването на услуги за нощувки и храна /съгласно 
чл. 9 за участници от други градове и държави/ – копие от фактури с 
фискален бон или платежно нареждане, придружени с обяснителна 
записка за броя на участниците. Не се признават разходи за алкохолни 
напитки, цигари, коктейли и деликатесни храни. 
 

Чл. 18. За удостоверяване на разходи за наем на помещения и 
съоръжения са необходими: 

1. Договор /фактура/, подписан от ръководителя на Спортния 
клуб/Туристическото дружество с наемодателя; 

2. когато договорът е сключен с физически лица: разписка – 
двустранно подписана от наемодателя и наемателя, придружена с 



разходен касов ордер на Спортния клуб/Туристическото дружество, 
платил дължимия наем с всички реквизити по него; 

3. когато договорът е сключен с юридически лица – договор с 
платежно нареждане; 
 

Чл. 19. Не се признават за разход фактури за: ел. енергия; вода; 
телекомуникационни услуги; офис техника и оборудване; разходи нямащи 
отношение към проявата и неотговарящи на съответния финансов план 
на Спортния клуб/Туристическо дружество. 
 

Чл. 20. При отчитане на командировъчни разходи, към заповедта за 
командировка да бъдат приложени всички разходно-оправдателни 
документи. 
 

Чл. 21. Община Варна, чрез дирекция „Младежки дейности и спорт” 
и „Финанси и бюджет”, упражнява контрол върху изразходването на 
средствата, отпуснати от Община Варна, като има право да изисква 
всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и 
извършва проверка на място. 
 

Чл. 22. Спортните клубове, които използват финансовите средства 
не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, заедно с лихва, 
определена според основния лихвен процент към момента на 
предоставянето на средствата. 
 

Чл. 23. Спортни клубове, които не изразходват отпуснатите 
средства в пълен размер по предназначение се задължават да възстановят 
разликата по банков път по сметка на дирекция „Младежки дейности и 
спорт” – Община Варна. 
 

Чл. 24. Спортни клубове, неотчели се до един месец след 
приключване на проявата, се лишават от финансово подпомагане за 
следващата календарна година по тази Наредба. 
 
Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – 
Варна, като отменя действието на Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, 
включени в календара на Община Варна, приета с Решение №1542-
8/16/20.07.2009г. на ОбС – Варна. 

 



До 
Директора на Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” 
Община Варна 
 
 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 От: 
________________________________________________________________ 
 
Председател на: 
________________________________________________________ 
 
Във връзка с организирането и провеждането на проявата: 
 _______________________________________________________________ 
 
поемам следните ангажименти: 
 
1.  
________________________________________________________________ 
2. 
________________________________________________________________ 
3. 
________________________________________________________________ 
4. 
_______________________________________________________________ 
5. 
________________________________________________________________ 
6. 
________________________________________________________________ 
7. 
________________________________________________________________ 
 
 
гр. Варна      Декларатор: ___________ 
__________        /подпис и печат/ 
/дата/ 
 



До 
Директора на Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” 
Община Варна 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ І 
/за Програма „Спорт” 

за Програма „Социален туризъм”/ 
От СК/ТД: 

________________________________________________________________ 

За проява: 

________________________________________________________________ 

Дата на проявата /от ... до..../:  

________________________________________________________________

Място на проявата: 

________________________________________________________________ 

Участници /план/  

брой отбори: ___________________________________ 

брой състезатели: _______________________________ 

Финансов план на цялата проява: 

Настаняване: брой участници ________ x ________ лв. __________=______ лв. 

Храна: брой участници__________ x__________ лв.___________=________ лв. 

Наем зала: зала „_______________________________________” = ________ лв. 

Транспорт: маршрут ________________________________ = ____________ лв. 

Брой съдии/водачи: ________ x _________ лв. _____________=__________ лв. 

Брой лекари: ________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 

Брой технически лица: ________ x _________ лв. ___________=___________ лв. 

Реклама: брой ________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 

Награди: брой ________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 

Медали: брой ________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 

Купи: брой ________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 

Други:________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 



________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 

ОБЩО: ________________ лв.       

  

Предлагаме Община Варна да подкрепи проявата с 
______________________ лв. 
  
              
Лице и адрес за 
контакт:_________________________________________________ 
 
 
 
 
Председател: _________________ 
                         /подпис и печат/ 



До 
Директора на Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” 
Община Варна 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ІІ 
/по Програма „Спорт” 

по Програма „Социален туризъм”/ 
 

 
От СК/ТД: 
________________________________________________________________ 
За проява: 
________________________________________________________________ 
Дата на проявата /от ... до .../: 
________________________________________________________________ 
 
Място на проявата: _______________________________________________ 
Участници /план/  
брой отбори: ___________________________________ 
брой състезатели: _______________________________ 
брой съдии: ____________________________________ 
брой технически персонал: _______________________________ 
други: _______________________________ 
 
Финансов план на исканите средства от Община Варна: 
 
Настаняване: брой участници ________ x ________ лв. _______=_______ лв. 

Транспорт: маршрут_____________________________ = _____________лв. 

Храна: брой участници _________ x __________ лв.__________=________ лв. 

Наем зала: зала „_____________________________________” =__________ лв. 

Брой съдии/водачи: ________ x _________ лв. ____________=___________ лв. 

Брой лекари: ________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 

Брой технически лица: ________ x _________ лв. ___________=_________ лв. 

Реклама: брой ________ x _________ лв. ____________=___________ лв. 

Награди: брой ________ x _________ лв. ____________=___________ лв. 

Медали: брой ________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 



Купи: брой ________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 

Други:________ x _________ лв. _____________=___________ лв. 

________ x _________ лв. _____________=___________ лв.    

ОБЩО: ________________ лв.  
 
       
Моля средствата да бъдат преведени по сметка на клуба/дружеството: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Лице и адрес за контакт:  
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Председател: _________________ 
                          /подпис и печат/ 



До 
Директора на Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” 
Община Варна 
 
 
 

ОТЧЕТ 
/до 1 месец след проявата/ 

 
 

От СК/ТД: ______________________________________________________ 

За проява: _______________________________________________________ 

Дата на проявата /от ... до .../: ______________________________________ 

Място на проявата: _______________________________________________ 

Участници /план/  

брой отбори: ___________________________________ 

брой състезатели: _______________________________ 

брой съдии: _____________________________________ 

брой технически персонал: _______________________________ 

други: __________________________________________________________ 

Приложени отчетни документи: 
 
1. Фактура № _________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________ 
 
6. ___________________________________________________________ 
 
7. ___________________________________________________________ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА 
ОБЩИНА ВАРНА 

________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

И Н С Т Р У К Ц И Я  

ЗА  

МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА 

ВАРНЕНСКИ СПОРТИСТИ, 

ТРЕНЬОРИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
към решение  

№ 262-4 

ИНСТРУКЦИЯ  

ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ВАРНЕНСКИ 

СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 

Чл.1. С настоящата Инструкция се цели да се стимулират 
варненските спортисти, треньори и спортни деятели, които допринасят за 
издигането имиджа на България и Варна, чрез изявите си на олимпийски, 
световни и европейски първенства през текущата година. 

Чл.2. Състезателите, постигнали високи спортни резултати в 
крайното класиране на олимпийски, световни и европейски първенства по 
олимпийски спортове и дисциплини, получават материално стимулиране в 
лева, както следва: 

 
Таблица 1 
 

 Първенства Стимулиране в лева за: 
  І място ІІ място ІІІ място 
1. Олимпийски игри 12 000 10 000 8 000 
2. Световни       
- по олимпийски спортове и 
дисциплини 

8 000 6 000 4 000 

    
3. Европейски       
- по олимпийски спортове и 
дисциплини 

5 000 3 000 2 000 

 
Чл.3. Състезателите от различните възрастови групи, постигнали 

високи спортни резултати получават награди в размер както следва: 
(1)  Мъже /Жени – 100% от предвидените финансови средства по 

Таблица 1. 
(2) Други възрастови групи – 50% от предвидените финансови 

средства по Таблица 1.  
Чл.4. Спортисти, постигнали призови класирания по олимпийски 

спортове в неолимпийски дисциплини, получават 50 % от средствата по 
Таблица 1. 

 



Чл.5. (1) В случаите, когато олимпийски, световни и европейски 
първенства се провеждат едновременно с общо класиране, състезателите 
получават награда по Таблица 1 за по-високото класиране. 

(2) Спортист, постигнал повече от едно призово класиране на 
олимпийски, европейски или световни първенства в олимпийски 
дисциплини, може да получи награда за най-доброто класиране, а за всяко 
следващо класиране през календарната година до 50% по Таблица 1. 

Чл.6. Поради спецификата на провеждане на олимпийски, световни 
и европейски първенства за хора с увреждания, възможността спортистите 
да участват в няколко дисциплини и ограничения брой участници в 
различните категории, спортистите с увреждания могат да получат 
парична награда в лева както следва: 

(1) Спортист с увреждания, постигнал призово класиране в 
индивидуалните олимпийски дисциплини с единично участие, може да 
получи парична награда в размер до 70% по Таблица 1. 
 (2) За класирания при индивидуалните спортове на дисциплини, в 
които участват двама и повече спортисти с увреждания (щафети, 
многоместни лодки, ансамбли, както и групови формации), на всеки 
спортист в олимпийските дисциплини може да се изплатят до 60% по 
Таблица 1. 

(3) Спортист с увреждания, постигнал повече от едно призово 
класиране на олимпийски, европейски или световни първенства в 
олимпийски дисциплини, може да получи награда за най-доброто 
класиране, а за всяко следващо класиране - до 10% по Таблица 1. 

Чл.7. (1) Състезателите, участващи в състава на щафети по лека 
атлетика и плуване, многоместни лодки при гребане и кану-каяк, 
ансамбъл при художествена гимнастика, акробатика, аеробика и други, 
при които класирането е постигнато от двама и повече спортисти, всеки от 
състезателите получава до 70 % от материалното стимулиране по 
Таблица1. 

(2) Личните треньори от варненски спортни клубове по предходната 
точка получават до 100% от размера на наградата на един състезател. 

Чл.8. (1) Всеки състезател при спортните игри, който е взел участие 
в не по-малко от 50% от изиграните срещи и най-малко 50% процента от 
времетраенето на срещите, но не повече от 75% от състава на отбора, 
получава награда до 70% по Таблица 1. 

(2) Останалите състезатели в отбора получават награди в размер до 
50% от наградите на основните състезатели. 

(3) Броят на наградените състезатели, участващи в спортните игри, 
се определя по предложение на Управителните съвети на спортните 
клубове, в съответствие с регламента на състезанието, определен от 
съответната Международна спортна федерация. 

 



Чл.9. В случаите, когато в едно първенство има отделни състезания 
за индивидуално и отборно класиране с раздаване на два комплекта 
медали, всеки от състезателите, взел участие в отборното първенство 
получава 50% по Таблица 1. 

Чл.10. Личните треньори от варненските спортни клубове с принос 
за постигнати високи спортни резултати на техни състезатели по Таблица 
1, получават материално стимулиране до 80% от общия размер на 
материалното стимулиране на неговите състезатели. 

Чл.11. Определянето на сумите по тази инструкция се извършва въз 
основа на предложение на Управителния съвет на спортния клуб до 
дирекция „МДС”, придружено с официални протоколи от 
Международните спортни федерации. 

Чл.12. Кметът на Община Варна награждава с индивидуална или 
колективна парична награда в размер до 5 000 лв. и други спортисти и 
спортни организации, допринесли за спортния имидж на града. 

Чл.13. Не се награждават по тази инструкция с парични средства: 
(1) Отборни класирания на спортисти при индивидуалните спортове, 

класирания на спортисти в моделните спортове, както и класирания по 
дисциплини, в които няма ефективно единоборство с противник или които 
имат конкурсен характер, без да се присъжда шампионска титла. 

(2) Класирания на спортистите на световни и европейски 
първенства, различаващи се по наименование, стил и състезателни 
правила от основния спорт, с който спортната организация е вписана в 
Националния регистър на лицензираните спортни организации и на 
членуващите в тях спортни клубове. 

Чл.14. Паричните наградите се изплащат след заповед на кмета на 
Община Варна и подлежат на облагане по данъчното законодателство в 
България. 

Чл.15. Инструкцията влиза в сила след приемането й на сесия на 
Общински съвет – Варна. 

 
 Тази Инструкция влиза в сила от деня на приемането й от Общински 
съвет – Варна, като отменя действието на Наредба за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, 
постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 
първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди, приета с 
Решение № 2810-12/28/10,17.11.2010 г. на ОбС – Варна. 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА 
ОБЩИНА ВАРНА 

________________________________ 
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Приложение 
към решение № 263-4  

 
И Н С Т Р У К Ц И Я  

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ 
 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят условията, редът и критериите 
за законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите 
средства от Община Варна, предназначени за подпомагане на спортните 
клубове и обединените спортни клубове. 
 (2) Средствата се предоставят за дейност (детско-юношески спорт, 
организационна, обучение, учебно-тренировъчна и състезателна) на 
спортни клубове, развиващи социално значими дейности, както и за 
закупуване на спортна екипировка, уреди и пособия и се формират от 
приходи с общински характер. Размерът на финансовото подпомагане за 
спортните клубове е на база постигнатите спортно-технически резултати 
от състезателите и отборите, възрастовия обхват, условията за ползване на 
спортна база. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

Чл. 2. (1) Спортните клубове, които кандидатстват за финансово 
подпомагане от Община Варна, трябва да отговарят на следните условия: 

- да са вписани в централния регистър на Министерство на 
Правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване 
на общественополезна дейност и в Националния регистър на спортните 
организации на Министерството на спорта, което доказват със 
съответните удостоверения; 

- да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, 
включени от съответната спортна федерация в държавния спортен 
календар; 

- да нямат финансови задължения към общината и държавата; 
- да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството 

и Националните счетоводни стандарти. 
(2) Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски 

дружества. 
(3) Не се подпомагат с финансови средства спортни клубове, на които 

Общината е отдала за ползване стопански обекти, приходите, от които 
остават за клуба и клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от 
спонсори, чрез получени срещу това стопански обекти или общинска земя. 



(4) Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в 
частна полза. 

(5) Спортните клубове, които кандидатстват за финансово 
подпомагане от Община Варна, в срок до 31 януари на текущата година, 
трябва да подадат в деловодството на Общината необходимите формуляри 
и документи, попълнени с данни за предходната година. 

(6) Спортни клубове не подали необходимите документи до 
упоменатия срок в т. 5, се лишават от финансово подпомагане за 
съответната година от Община Варна.  

(7) Спортните клубове, включени в протокола, подават докладна 
записка до кмета на Община Варна, към която прилагат: 

- пълното наименование на спортния клуб; 
- адрес за кореспонденция; 
- председател /президент на клуба; 
- копие на удостоверение от Министерство на физическото 

възпитание и спорта; 
- копие на удостоверение от Министерство на правосъдието; 
- актуално състояние; 
- телефон; 
- служебна бележка с номера на банковата сметка, издадена от 

банката обслужваща клуба; 
- подписана и подпечатана от представляващия клуба декларация за 

вярност и пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, 
своевременно да информира Община Варна; 

- декларация за липса на задължения към държавата и общината;  
- справка за олимпийски спортове и дисциплини. 
(8) Експерт от отдел „Спорт” на дирекция „Младежки дейности и 

спорт” изготвя протокол за полагащите се на клубовете точки и суми за 
финансово подпомагане, съгласно инструкцията. 

(9) Началник отдел „Спорт”, съвместно с представители на 
Обществения съвет по спорт, извършва проверка за верността на 
изчисленията и подписва протокола. 

(10) След постъпване на докладната по т. 8  Кмета на Община Варна 
внася предложение до Общински съвет – Варна за финансиране на 
включените в протокола клубове.  

(11) Финансовите средства се превеждат само по банков път. 
(12) Спортните клубове, които са получили средства от общинския 

бюджет, отчитат и доказват пред Община Варна до 31 декември на 
календарната година, целесъобразността на разходваните средства, 
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националните 
счетоводни стандарти. 

 



КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ 
КЛУБОВЕ 

 
Чл. 3. (1) Постигнати резултати от състезатели на спортните клубове в 
Международния спортен календар и Държавния спортен календар. 
 (2) Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в гр. 
Варна - обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните 
клубове, взели участие в Държавните първенства. 
 (3) Условия за ползване на спортна база. 
 (4) Коефициенти за конкурентност – в отборните и индивидуалните 
спортове. 

 
МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 
Чл. 4. (1) Всеки клуб може да отчете класиране от Международния 
спортен календар както следва: 

 
ТАБЛИЦА 1 

 
Вид първенство Мъже, Жени Юноши, Девойки 

Олимпийски игри До VІІІ-мо място  
Световни първенства До VІІІ-мо място До VІІІ-мо място 
Европейски 
първенства 

До VІ-то място До VІ-то място 

 
(2) Когато с едно участие се отчетат две класирания, се взема по-

доброто. 
(3) Спортен клуб, подготвил състезател – участник в Олимпийски 

игри, Световни и Европейски първенства, но некласиран съгласно 
Таблица 2, получава еднократно за всеки състезател точки, както следва: 
 
         Мъже, Жени Юноши, Девойки,  
1. Олимпийски игри            200 
2. Световни първенства        100     50 
3. Европейски първенства           50                      30 
  
 
 (4) Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в 
Международния спортен календар се оценява според Таблица 2. 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА 2 
 

Класиране Световни първенства Европейски 
първенства 

Олимпийски 
игри 

м. ж. юн. д.  юн. д.  м. ж. м. ж.  
І 245 125 100 200 500 
ІІ 215 105 80 170 475 
ІІІ 195 90 75 150 450 
ІV 180 80 65 135 400 
V 160 75 60 110 350 
VІ 150 70 55 100 300 
VІІ 130 60  - 250 
VІІІ 120 50  - 200 

 
(5) Спортен клуб има право да отчете не повече от 2 /две/ индивидуални 

класирания за всеки свой състезател, независимо в кое Държавно първенство 
(индивидуално или отборно) е взел участие. Максималният брой резултати в 
една възрастова група, общо за двата пола, не може да надвишава 24 
/двадесет и четири/. Отчитането на резултатите за един състезател може да 
бъде само в един вид спорт. 

(6) Отборно класиране в индивидуалните спортове се признава само за 
спортове, в чиито Международни федерации има официално признато 
такова. За колективните спортове се признава и класирането в турнира за 
Националната купа. (Постиженията  се оценяват по Таблица 3 само в 
посочените 4 възрастови групи). 
 

ТАБЛИЦА 3 
 

ДЪРЖАВНИ  ПЪРВЕНСТВА 
 

Класиране Деца 
/до14г./ 

юн. д. мл. в. 
/до 16 г./ 

юн д.ст.в. 
/до18г./ 

Мъже и 
жени 

І 45 55 68 90 
ІІ 35 43 53 70 
ІІІ 33 41 50 66 
ІV 29 35 43 57 
V 25 30 37 49 
VІ 21 26 32 42 
VІІ 19 23 28 37 
VІІІ 18 22 26 35 
ІХ 16 20 24 25 
Х 15 18 23 20 



ХІ 14 17 21 - 
ХІІ 13 16 20 - 
ХІІІ 12 15 18 - 
ХІV 11 14 17 - 
ХV 10 13 16 - 
ХVІ 9 12 15 - 

  
ЛЕГЕНДА: 
Юн. Д. Мл.в. – юноши, девойки младша възраст 
Юн. Д. Ст.в. – юноши, девойки старша възраст 
(7) Не се признават резултати от квалификации за Държавно 

първенство. 
(8) В случаите, когато има повече от един състезател или отбор, 

класиран на едно и също място в Държавно първенство, се събират 
точките от поредните места и се взима средно аритметичният резултат.  

 
ПРИМЕР: Иван – 3 място и Петър – 3 място 
Точки за 3 място /деца/ - 33 точки 
Точки за 4 място /деца/ - 29 точки 
Общ сбор от резултатите на Иван и Петър /33 т. + 29 т. = 62 т./,  
62 т. / 2  = 31 точки 
Иван и Петър получават за 3 място – по 31 точки, а не 33 точки. 
(9) При преминаване на състезател от един варненски спортен клуб в 

друг варненски спортен клуб, двата клуба получават по 50 % от точките за 
съответното постижение за първата година след преминаването. 
Съответното преминаване се удостоверява писмено от съответната 
спортна федерация. 

(10) Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на 
съответния спортен клуб е в зависимост от обхванатите /броя/ спортисти, 
възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от Държавния 
спортен календар. 

(11) Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент 
за обхват в 4 групи, както следва: 

За 1 в. Група                - 1      
За 2 в. Групи         - 1,10     
За 3 в. Групи   - 1,20    
За 4 в. Групи   - 1,30    
С този коефициент за обхват се умножават само точките от 

Държавния спортен календар. 
(12) Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверената 

картотека от съответната спортна федерация. 



 Броят на състезателите във всяка група трябва да отговаря на 
норматива на съответната спортна федерация. Същите трябва да са 
участвали в състезания от Държавния спортен календар. 

(13) Коефициент за олимпийски и неолимпийски спортове и 
дисциплини. 

 За олимпийски спортове и дисциплини  - 3,00 
 За неолимпийски спортове и дисциплини - 1,00 
(14) Полученият общ сбор от точки по чл. 4 и чл. 5 на спортен клуб, 

който не ползва безплатно общинска или държавна спортна база за 
състезателно - тренировъчната си дейност, се умножава с коефициент 
1,20.  

(15) Коефициенти за конкурентност при отборните и индивидуалните 
спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели, както 
следва: 

Отборни спортове: 
До 8 участващи отбори – 1.00 
От 9 до 14 участващи отбори – 1.20 
Над 14 участващи отбори – 1.30 
Индивидуални спортове: 
До 15 участници – 1.00 
От 16 до 30 участници – 1.20 
От 31 до 50 участници – 1.30 
Над 50 участници – 1.50 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
Чл. 5. (1) Община Варна, чрез дирекциите “Младежки дейности и спорт” и 
“Финанси и бюджет”, упражнява контрол върху изразходването на 
средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички 
необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва 
проверка на място. 

(2) За правомерни ще бъдат признати разходи за: 
• транспорт до мястото на състезанието /обществен транспорт/. Ако 

се ползва лек автомобил, той трябва да е собственост на съответния 
Спортен клуб или да е нает с договор за наем /не се признават разходи за 
винетки/; 

• дадена храна на спортисти  /без алкохол, без разходи за коктейли/; 
• ведомост за съдийски  /копие от фактури за транспорт, нощувка/; 
• наеми за спортно съоръжение, ползвано за състезанието или 

тренировъчния лагер; 
• спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия; 
• материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни 

пособия и спортна екипировка/; 



• нощувки във връзка със състезанието или тренировъчния лагер 
/във фактурата да бъде изписан броят на нощувките, броят на 
състезателите и единична цена на нощувка/; 

• витамини и възстановителни средства, придружени от декларация 
от съответния спортен клуб за допустимостта им от Антидопинговата 
комисия. 

Всички разходи да бъдат пряко свързани със спортната дейност 
на съответния клуб. 

(3) Спортни клубове, които използват финансовите средства не по 
предназначение, ги възстановяват в пълен размер, заедно с лихва, 
определена според основния лихвен процент към момента на 
предоставянето на средствата. 

(4) Спортни клубове, неотчели средствата до края на годината, се 
лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година по 
тази Наредба. 

(5) Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез 
недобросъвестно представени документи и неверни декларации по т. ІІІ, 
както и клубове, неотчели финансови средства или отчели същите чрез 
недобросъвестно представени или некоректни документи, се лишават от 
финансово подпомагане за срок от 2 (две) години по тази Наредба. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Тази Инструкция влиза в сила от деня на приемането й от 

Общински съвет – Варна, като отменя действието на Инструкция за 
условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високо 
спортно майсторство приета с Решение № 3124-9/32/09,10.03.2011 г. на 
ОбС – Варна. 

 
§2. За 2012 година срокът за подаване на необходимите формуляри и 

документи с данни за предходната година в деловодството на Община 
Варна от Спортните клубове съгласно чл. 2, ал. 5 на Инструкция за 
финансово подпомагане на спортните клубове е 14 дена след влизане в 
сила на инструкцията. 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА 
ОБЩИНА ВАРНА 

________________________________ 
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Приложение 
към решение № 264-4   

 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ 
НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И 
МЛАДИ ХОРА – ОБЩИНА ВАРНА  

 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1. Наредбата определя условията и реда за финансово подпомагане на 
проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, 
реализирани от неправителствени организации на територията на Община 
Варна. 
Чл.2. На основание чл. 43 от Устройствения правилник, Дирекция 
„Превенции“, Община Варна изпълнява, координира, контролира и 
подпомага дейност „Програма за финансиране на проекти, осъществявани 
от НПО за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“, 
част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора“ на дирекция „Превенции“. 
Чл.3. Програмите по чл. 2 се приемат от Общински съвет – Варна, като 
средствата за тяхното изпълнение се осигуряват в рамките на 
определените бюджетни средства в съответната година. 
Чл.4. Информацията и документите за дейност „Програма за финансиране 
на проекти, осъществявани от НПО за превенция на рисковото поведение 
сред деца и млади хора“ е публична и се предоставят от дирекция 
„Превенции” по електронен път,  на страниците на варненски 
ежедневници и на сайта на дирекция “Превенции“ - www.prevencii.com. 

 

Глава втора 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

Раздел I 
Условия за кандидатстване за финансиране на проекти 

Чл.5. По дейността, посочена в чл. 2, могат да кандидатстват:  
ал.1 Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 
ал.2 Организациите по ал. 1, трябва да осъществяват дейности в 

съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на 
общинската политика за превенция на наркоманиите, превенция на 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и 

http://www.prevencii.com/


асоциално поведение сред младите хора, превенция на ХИВ/СПИН и 
превенция на трафика на хора.  
Чл.6. Дирекция „Превенции”, по реда на наредбата, не финансира 
проекти: 

1. на политически партии и организации, професионални съюзи, 
кооперации и религиозни организации; 

2. свързани с инвестиционна или стопанска дейност; 
3. целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности; 
4. включващи еднократни прояви от вида: концерт, спектакъл, 

спортни състезания и други, както и такива с комерсиална цел /билети, 
такси участие и др./; 

5. включващи лагери и екскурзии, пътувания с учебна или 
туристическа цел; 

6. включващи ремонтна дейност, закупуване на земя и дълготрайни 
материални активи. 
Чл.7. Дирекция “Превенции”, по реда на Наредбата, не финансира 
дейности:  
 ал.1 Реализирани извън срока на договора по чл. 16 от Наредбата. 
 ал.2 На стойност над 5 000 лв.   
 ал.3 Такива, които са цел и приоритет на други дирекции в Община 
Варна. 

Раздел II 
Ред за кандидатстване 

Чл.8. Кандидатстващите организации представят не повече от един проект 
годишно към дирекция „Превенции”, на формуляр за кандидатстване, 
съобразно Указанията за изготвяне на проекти, утвърдени от директор на 
дирекция „Превенции”. 
Чл.9. Към формулярът по чл. 8 кандидатстващите организации:  

ал.1 Задължително прилагат следните документи:  
1.  заверено от организацията копие от съдебната регистрация; 
2. заверено от организацията копие от удостоверение за актуалното 

състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на внасяне на 
проекта за разглеждане; 

3.  заверено от организацията копие от регистрация по БУЛСТАТ; 
4.  заверено от организацията копие на документ, удостоверяващ 

наличие на разплащателна сметка на името на организацията, издаден 
от съответната банка (с отразен адрес, IBAN и BIC код на банката); 

5. декларация за липса на парични задължения на организацията 
към държавата и общината /по образец/; 

6. протокол от решение на Управителния съвет за кандидатстване 
с предложения проект. 

ал.2 В съответствие със спецификата на проекта, прилагат и 
допълнителни документи:   



1. декларация за партньорство, при наличие на партньор(и), за 
поемане на конкретни ангажименти по проекта; 

2. препоръки от институции и организации, гарантиращи 
осъществяването на проекта; 

3. други документи, касаещи спецификата на проектното 
предложение. 
Чл.10. Дирекция „Превенции”, като финансиращ орган, не може да бъде 
партньор по проекти, финансирани по реда на настоящата Наредба. 
Чл.11. При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с 
документите по чл. 9, кандидатстващата организация е длъжна в 7-дневен 
срок да представи документ за промяна в дирекция „Превенции” с 
придружително писмо до директора на дирекцията, депозирано в 
деловодството на Община Варна. 
Чл.12. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се 
подават в деловодството на Община Варна, класирани в папка и с 
придружително писмо по образец до директора на дирекция „Превенции”, 
съдържащо наименованието на организацията, наименованието на проекта 
и опис на всички приложени документи, по реда на тяхното класиране. 
 

Глава трета 
ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

Раздел I 
Оценяване на проектите 

Чл.13. Постъпилите проекти се съхраняват в дирекция „Превенции” в 
срок три години от входящата регистрация на проекта. 

ал.1 Директора на дирекция „Превенции” определя служителите и 
вътрешния ред, по който се обработват и разглеждат представените от 
кандидатстващите организации проекти. 

ал.2 Служителите по ал. 1 изготвят писмено становище по 
представените проекти. 

ал.3 Проекти с изготвени към тях писмени становища се внасят за 
разглеждане от експертна комисия, определена в чл. 14. 

ал.4 Не се разглеждат проекти с липсваща документация и такива, 
получени след обявения краен срок. 
Чл.14. Кметът на Община Варна със заповед назначава експертна комисия 
за разглеждане и оценяване на постъпилите проекти по дейността 
посочена в чл. 2.   

ал.1 Експертната комисия се състои от председател, секретар и 
членове. 

ал.2 Членове на Експертната комисия могат да бъдат и външни 
експерти. 



ал.3 Членовете на Експертната комисия представят декларации, че 
нямат търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването 
на проектите. 

ал.4 Експертната комисия заседава в пълен състав и взема решения 
с обикновено мнозинство. 

ал.5 Експертната комисия разглежда, оценява и класира проектите, 
кандидатствали за финансиране. 

ал.6 Експертната комисия съставя протокол за своята работа. 
ал.7 В 5-дневен срок от приключване на работата си, експертната 

комисия представя протокола на Кмета на Община Варна и Председателя 
на Общински съвет - Варна. 
Чл.15. Кандидатстващите организации се уведомяват писмено за 
решенията на експертната комисия в 10-дневен срок от датата на 
предаване на протокола по чл. 14, ал. 7, с аргументация, в случай на отказ. 
 

Раздел II 
Изпълнение на проектите 

Чл.16. Кандидатстващите организации, чиито проекти са одобрени от 
експертните комисии, подписват договор с Община Варна в 7-дневен срок 
след датата на предаване на протокола по чл. 14, ал. 7. 
Чл.17. След подписване на договор с Община Варна, организацията - 
изпълнител получава одобрените по проекта средства на два транша. 
 ал.1 80 % от одобрената сума - след подписване на договор, при 
стартирането на проекта и представяне на фактура от организацията в 
счетоводството на дирекция „Превенции”. 
 ал.2 20 % от одобрената сума – след цялостно (100 %) отчитане на 
проектите (финансово и съдържателно), представяне на фактура (20 %) от 
организацията в счетоводството на дирекция „Превенции” и подписване 
на приемо-предавателен протокол.  
Чл.18. При необходимост от промяна на параметрите на утвърдения 
проект или договора: 

ал.1 Организацията-изпълнител внася в дирекция „Превенции” 
писмено обяснение по случая, депозирано в деловодството на общината. 

ал.2 Организацията продължава изпълнението на проекта, ако в 
срок от 7 дни не получи възражение от страна на дирекция „Превенции”. 

 
Раздел III. 

Отчитане на проектите 
Чл.19. Проектите се отчитат съгласно условията и срока на договора с 
краен финансов и съдържателен (технически) отчет.  
 ал.1 Крайният отчет - финансов и съдържателен, се внася от 
организацията-изпълнител с придружително писмо в деловодството на 
Община Варна, не по-късно от 15 дни след приключването на проекта. 



ал.2 Към финансовия отчет се прилагат копия от всички оригинални 
документи за направените разходи по проекта, заверени с „вярно с 
оригинала” от организацията-изпълнител. 

ал.3 Към съдържателния отчет се прилагат документи и материали 
(не повече от един екземпляр от всеки вид), удостоверяващи изпълнението 
на проекта. 
Чл.20. Договорните отношения по финансираните проекти приключват с 
изготвяне и подписване на приемо-предавателен протокол от страна на 
организацията-изпълнител и вътрешна комисия, определена от директора 
на дирекция „Превенции”, с които се одобрява крайният отчет и 
превеждане на сумата, съгласно чл. 17, ал. 2 в определения по договор 
между бенефициента и Община Варна срок. 
Чл.21. Организация, която не представи краен отчет (финансов и 
съдържателен) или е изразходвала средствата неправомерно, дължи 
връщането им, съгласно нормативната уредба на Република България. 
Същата се лишава от правото да кандидатства за бъдещо финансиране с 
проект пред Община Варна за срок от две години. 
 
Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – 
Варна, като отменя действието на Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации – 
Община Варна приета с Решение № 3122-9/32/09,10.03.2011 г. на ОбС – 
Варна. 

 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 6 

от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Култура и духовно развитие” относно: 

(1) – именуване на улица в кв. Виница, гр. Варна. 
(2) – възстановяване на бронзовия бюстов портрет на Васил 

Априлов от едноименния паметник в Алеята на Възраждането.  
(3) – преименуване на местности на територията на Община Варна. 
    Докл.: Д. Димова – председател на ПК “КДР” 

          
Общ брой присъстващи общински съветници -43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

266-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на район „Приморски” с № РД 12-
1000/21/21.01.2012 г., Общински съвет – Варна именува улица, 
разположена между осеви точки 212, през 221 до 222 по регулационния 
план на кв. Виница, гр. Варна, одобрен със Заповед № 84 от 20.11.1985 г., 
с наименованието улица „Корал”. 

/за –  33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

267-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13 от ЗМСМА, чл. 2, чл. 3, 
чл. 6 и чл. 15 от Правилника за поставяне на паметници, мемориални 
знаци и художествени пластики на територията на Община Варна, във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-
9303/47/20.02.2012 г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
възстановен бронзовия бюстов портрет на Васил Априлов от 
едноименния паметник в Алеята на Възраждането. 

Общински съвет – Варна задължава общинската администрация в 
кратки срокове да възложи на скулптор моделиране, отливане и 



монтиране на бронзов портретен бюст – реплика на бюста на Васил 
Априлов, изработен от скулптора Кирил Тодоров. 

Средствата за изработката на бронзовия бюстов портрет – реплика и 
възстановяването на паметника на Васил Априлов да са за сметка на 
бюджета на Община Варна за 2012 година. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  43, против –  0, въздържали се –  0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 

268-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна възлага на Работната група, създадена с решение 
от ПК “Култура и духовно развитие” по Протокол № 5/23.03.2012 г., да 
проучи и внесе предложение за нови географски наименования на обекти с 
общинско значение, вместо съществуващите такива с чужд етимологичен 
произход, в срок до следващото заседание на Общински съвет – Варна. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 269-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  преименува обекти с общинско значение – местности на 
територията на Община Варна, които не съответстват на принципите на 
географски наименования, заложени в Раздел І чл. 3-5 от Указ № 
1315/18.07.1975 г. за наименованията, както следва: 

№ Съществуващо 
наименование   

Предложение за ново  
 наименование 

1 Ментеше Сборяново 
2 Акчелар Белица 
3 Кочмар Боище 
4 Орта Бурун Средния нос 
5 Патрабана, Патрабан 

Тепе 
Стража 

6 Сотира Спасово 
7 Караач Текке Борисово 
8 Боклук Тарла Нивата 
9 Ваялар Връбница 
10 Билбер чешма Хубава чешма 



 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  17, против –  5, въздържали се –  24, отсъстват – 5/ 

     Решението не се приема. 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  

11 Балъм дере Дъбов дол 



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 
№ 6 

от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

 
(1) – одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІІ-328, ХVІІІ-329, ХІХ-

330 и улична регулация от о.т. № 101 до о.т. № 102, кв. 11, по плана на 
вилна зона “Лазур”, землище с. Константиново, Община Варна. 

(2) – одобряване на ПУП – ПП за обект: “Подземна кабелна линия 
20 КV от съществуващ желязорешетъчен стълб до трафопост БКТП 20/0,4 
КV” в ПИ № 9, кв. 66 по плана на СО “Бялата чешма и Дъбравата”.   

(3) – одобряване на Плана за улична регулация на улици и ПИ за 
обекти публична собственост, ПУП – ПУР на с.о. “Добрева чешма”. 

(4) – одобряване на Плана за улична регулация на улици и ПИ за 
обекти публична собственост, ПУП - ПУР на с.о. “Прибой”. 

(5) – одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ ХХІІІ-635, кв. 61, кв. 
Виница, гр. Варна и улична регулация от о.т. 397 до о.т. 400. 

(6) – съгласуване на Специфични правила и нормативи към 
Общия устройствен план /ОУП/ на гр. Варна и Община Варна. 

 
   Докл.: Вл. Тонев – общински съветник 

          
Общ брой присъстващи общински съветници -35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

270-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ,  във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. № ЗАО-5272/14.02.2012 г., Общински съвет – 
Варна  одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХVІІ-328, ХVІІІ-329, ХІХ-330 и улична 
регулация от о.т. 101 до о.т.  102, кв. 11, по плана на вилна зона “Лазур”, 
землище с. Константиново, Община Варна. 



/за –  35, против –  0, въздържали се – 0/ 
 

271-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12-9302/21/02.02.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: “Подземна 
кабелна линия 20 КV от съществуващ желязорешетъчен стълб до 
трафопост БКТП 20/0,4 КV” в ПИ № 9, кв. 66 по плана на с.о. “Бялата 
чешма и Дъбравата”. 

/за –  35, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
272-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и по предложениe на Кмета 
на Община Варна с изх. № РД12-9302/22/02.02.2012г., Общински съвет – 
Варна одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация 
на улици и поземлени имоти за обекти публична собственост, План за 
улична регулация на с.о. “Добрева чешма”, в това число специфични 
правила за прилагане и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи 
и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и 
канализация, схема за газоснабдяване, сборна схема на техническата 
инфраструктура, схема за вертикално планиране и транспортно 
комуникационна схема. 

/за –  35, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
273-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 

ЗУТ,  във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и по предложениe на Кмета 
на Община Варна с изх. № РД12-9302/25/02.02.2012г., Общински съвет - 
Варна одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация 
на улици и поземлени имоти за обекти публична собственост, План за 
улична регулация на с.о. “Прибой”, в това число специфични правила за 
прилагане и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и 
съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и 
канализация, схема за газоснабдяване, сборна схема на техническата 



инфраструктура, схема за вертикално планиране и транспортно 
комуникационна схема. 

/за –  35, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
 

274-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ,  във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. № ЗАО-29643/13.02.2012 г., Общински съвет – 
Варна   одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и 
застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХХІІІ-635, кв. 61, кв. Виница, гр. Варна и 
улична регулация от о.т. 397 до о.т. 400. 

/за –  35, против –  0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 

275-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 13, ал. 3 от 
ЗУТ, във връзка с протокол  № УТ-01-02-26/30.11.2011 на Националния 
експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика и 
по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12001129ВН/22.03.2012 г., Общински съвет – Варна съгласува и 
предлага за приемане от Националния експертен съвет по устройство на 
територията и регионалната политика Специфични правила и 
нормативи към Общия устройствен план на град Варна и Община 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 8, въздържали се – 12, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



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 
№ 6 

от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1) –  даване на съгласие за подписване на анекси към договори за 
наем на магазини № № 1, 2, 3, 4 находящи се в гр. Варна, ул. “Андрей 
Сахаров” № 1.  

(2) – даване на съгласие за подписване на анекси към Договори за 
безвъзмездно право на ползване на спортната база от спортните 
клубове описани в предложението със срок до влизане в сила на 
„Наредбата за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската 
спортна база от Варненските спортни клубове”. 

(3) – предоставяне на имущество – офис обзавеждане на Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/. 

(4) – актуализация на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”. 

(5) – промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински 
жилища.  

(6) – промяна на Устава на „Пазари” ЕАД. 
(7) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на безвъзмездно 

право на строеж на Българска православна църква. 
(8) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за ПИ 10135.5545.3620 находящ се в гр. 
Варна, м-ст “Зеленика”. 

(9) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за ПИ № 10135.3513.332 находящ се в гр. 
Варна, ул. „Чинар” № 37.  

(10) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за ПИ 10135.4510.459 находящ се в гр. 
Варна, Западна промишлена зона, кв. 20. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за УПИ VII 278 находящ се в с. Тополи, ул. 
“Йордан Николов” № 42. 



(12) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за УПИ XIII общ находящ се в с. Звездица, 
ул. „Вега. 

(13) – даване на съгласие на ДКЦ „Свети Иван Рилски – 
Аспарухово-Варна” ЕООД за продажба на ДМА. 

(14) – упълномощаване на представителя на Община Варна в 
Общото събрание на съдружниците на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ-Варна” ООД да участва в Общото събрание на 
съдружниците на Дружеството, насрочено за 30.03.2012 г. 

(15) – даване на съгласие за подписване на анекс към договор № Д-
8-9200/1457/30.10.2008 г. 

    Докл.: В. Софрониева – председател на ПК “СС” 
      

Общ брой присъстващи общински съветници -45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 276-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и § 
78, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 21 от НРПУРОИ и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 12-
9100/28/24.01.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
подписване на анекси към следните Договори за наем: 

• Договор № Д 7-9200(75)/08.02.2007 г., сключен между Община 
Варна и „ОБЕЛИКС” ЕООД за ползване на магазин № 1 със застроена 
площ 7,86 (седем цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м, състоящ се от две 
самостоятелни помещения с отделни входове: помещение вляво – 
застроена площ 4,17 кв.м. и помещение вдясно – застроена площ 3,69 
кв.м., съгласно АОС № 3290/22.04.2005 г; 

• Договор № Д 7-9200(77)/08.02.2007 г. сключен между Община 
Варна и „ОБЕЛИКС” ЕООД за ползване на магазин № 2 със застроена 
площ 7,01(седем цяло и една стотна) кв.м. състоящ се от две 
самостоятелни помещения с отделни входове: помещение вляво – 
застроена площ 3,54 кв.м. и помещение вдясно – застроена площ 3,47 
кв.м., съгласно АОС № 3291/22.04.2005 г; 

• Договор № Д 7-9200(78)/08.02.2007 г. сключен между Община 
Варна и ЕТ „РОНИК – ГРОЗДАНКА ПЕТКОВА” за ползване на Магазин 
№ 3 със застроена площ 7,82(седем цяло и осемдесет и две стотни) кв.м. 
състоящ се от две самостоятелни помещения с отделни входове: 
помещение вляво – застроена площ 3,91 кв.м. и помещение вдясно – 
застроена площ 3,91 кв.м., съгласно АОС № 3292/22.04.2005 г. 

• Договор № Д 7-9200(79)/08.02.2007 г сключен между Община 
Варна и ЕТ „РОНИК – ГРОЗДАНКА ПЕТКОВА” за ползване на магазин 



№ 4 със застроена площ 7,82(седем цяло и осемдесет и две стотни) кв.м. 
състоящ се от две самостоятелни помещения с отделни входове: 
помещение вляво – застроена площ 3,91 кв.м. и помещение вдясно – 
застроена площ 3,91 кв.м., съгласно АОС № 3293/22.04.2005 г. 

Срока на договорите за наем Д 7-9200(75)/08.02.2007 г, Д 7-
9200(77)/08.02.2007 г, Д 7-9200(78)/08.02.2007 г и Д 7-9200(79)/08.02.2007 
г. се удължава на 10 (години), считано от датата на сключване на 
договорите. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекси към 
договорите и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 
 
 277-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС и във връзка с чл. 45 от НРПУРОИ и във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. №  РД 12-9302/19/31.01.2012 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за подписване на анекси към Договори за 
безвъзмездно право на ползване на спортната база от спортните клубове 
със срок до влизане в сила на „Наредба за реда и условията за 
безвъзмездно ползване на общинската спортна база от Варненските   
спортни клубове”, както следва: 

• Договор №  Д 9-9200(1378)/12.10.2009 г., сключен между 
Община Варна и СДРУЖЕНИЕ „ТЕНИС КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ – 
ЕЛИТ”” за безвъзмездно право на ползване върху имот частна-общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”, 19-ти п.р., УПИ ІІІ „за 

спортен комплекс, открити и закрити тенис кортове и подземни гаражи”, съгласно АОС № 
4904/05.03.2008 г. 

• Договор Д 9-9200(1377)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН ГРЕБЕН КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ” 
за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, местност „Малка Чайка”, ПИ № 1, 
Гребна база , съгласно АОС № 2466/18.12.2002 г. 

• Договор Д 9-9200(1356)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА 
АКРОС – ВАРНА” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Селиолу” № 39 А, 
спортен комплекс „Простор”, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляващ зала „Спортна гимнастика” и треньорска стая . 



• Договор Д 9-9200(1331)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ИЧИ ГЕКИ-ВАРНА” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Селиолу” № 39 А, спортен комплекс 
„Простор”, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., представляващ зала 
„Борба” и треньорска стая . 

• Договор Д 9-9200(1339)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА 
„ЧАР – ДКС” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.„Селиолу” № 39 А, 
спортен комплекс „Простор”, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляващ зала „Спортна гимнастика” и треньорска стая . 

• Договор Д 9-9200(1345)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ СТРЕЛБА” за безвъзмездно право на 
ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул.„Селиолу” № 39 А, спортен комплекс „Простор”, съгласно АОС 
№ 2124/28.09.2001 г., представляващ зала „Спортна гимнастика” и 
треньорска стая. 

• Договор Д 9-9200(1363)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА 
„ЧЕРНОМОРСКИ СОКОЛ” за безвъзмездно право на ползване върху 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.„Селиолу” 
№ 39 А, спортен комплекс „Простор”, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляващ зала за борба и треньорска стая. 

• Договор Д 9-9200(1338)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „БОКСОВ КЛУБ „ИВАЙЛО МАРИНОВ”” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, спортен комплекс 
„Простор”, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., представляващ зала за 
бокс и треньорска стая . 

• Договор Д 9-9200(1346)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГИМНАСТИКА „ГРАЦИЯ”” за безвъзмездно право на ползване върху 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Селиолу” 
№ 39 А, спортен комплекс „Простор”, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляващ зала за художествена гимнастика и треньорска стая. 

• Договор Д 9-9200(1355)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „ВАРНЕНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ „ГЕОРГИ 
ДАСКАЛОВ” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, 
спортен комплекс “Простор”, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляващ зала за шахмат. 



• Договор Д 9-9200(1366)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „ГИМНАСТИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ 
„ИНТЕРКОМ ГРУП –ЧЕРНОМОРСКИ ЮНАК”” за безвъзмездно 
право на ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в 
гр.Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, спортен комплекс “Простор”, съгласно 
АОС № 2124/28.09.2001 г., представляващ зала за спортна гимнастика. 

• Договор Д 9-9200(1353)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГИМАНАСТИКА „СИЛВИЯ”” за безвъзмездно право на ползване 
върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 
ул.„Селиолу” № 39 А, спортен комплекс „Простор”, съгласно АОС № 
2124/28.09.2001 г., представляващ зала  за художествена гимнастика  и 
треньорска стая. 

• Договор Д 9-9200(1332)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „НАДЕЖДА”” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, спортен комплекс 
“Простор”, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., представляващ зала за 
спортна гимнастика. 

• Договор Д 10-9200(375)/13.05.2010 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ГАЛАТА 2009” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, находящи се в 
гр.Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк 
“Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1369)/12.10.2010 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ 
„ТОРПЕДО”” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, представляващ открити плувни басейни и 
треньорска стая, находящи се в гр.Варна, бул. “Приморски”, спортен 
комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1380)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „ДРЪЗКИ -ДРАЖЕВ” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, находящи се в 
гр.Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк 
“Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1371)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ 
„АЛБАТРОС 2001” за безвъзмездно право на ползване върху имот-
частна общинска собственост, представляващ открити плувни басейни и 
треньорска стая, находящи се в гр.Варна, бул. “Приморски”, спортен 



комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1379)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и „СПОРТЕН КЛУБ „АРГОС” за безвъзмездно право на ползване 
върху имот-частна общинска собственост, представляващ открити плувни 
басейни и треньорска стая, находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”, 
спортен комплекс „Приморски”, парк „Приморски”, ПИ № 2, съгласно 
АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1373)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и „СПОРТЕН КЛУБ „ОДЕСОС 2008” за безвъзмездно право на 
ползване върху имот-частна общинска собственост, представляващ 
открити плувни басейни и треньорска стая, находящи се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”, спортен комплекс „Приморски”, парк „Приморски”, ПИ № 
2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1365)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ВОДНА ТОПКА „ЧЕРНО МОРЕ -
1948” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, 
находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс 
“Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1375)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „АКВА СПОРТ” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, находящи се в 
гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс „Приморски”, парк 
„Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1362)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ-ВАРНА” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, находящи се в 
гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк 
„Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1374)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „ КЛУБ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ „ДЕЛФИН” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, находящи се в 
гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк 
„Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1370)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ-69” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, находящи се в 



гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк 
„Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1361)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „ПЛУВЕН СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ” 
за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, 
находящи се в гр.Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс 
“Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1372)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ „ЧЕРНО 
МОРЕ” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, 
находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс 
“Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1368)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „ЮЛИЯН РУСЕВ” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, находящи се в 
гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк 
“Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1376)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „КОМОДОР - ВАРНА” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, находящи се в 
гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк 
“Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1372)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ „ЧЕРНО 
МОРЕ” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, представляващ открити плувни басейни и треньорска стая, 
находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс 
“Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г. 

• Договор Д 9-9200(1367)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КОННО-СПОРТЕН КЛУБ „ХАН КУБРАТ”” 
за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, „Конна база – север и 
юг”, съгласно АОС № 2988/12.05.2004 г.; 2989/12.05.2004 г. и 
2991/12.05.2004 г. 

• Договор Д 9-9200(1348)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „ЕЗДОВИ КЛУБ АВАНГАРД” за безвъзмездно 



право на ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, кв. Виница, „Конна база – север и юг”, съгласно АОС № 
2988/12.05.2004 г.; 2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г. 

• Договор Д 9-9200(1360)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ КОНЕН СПОРТ”” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. Виница, „Конна база – север и юг”, съгласно 
АОС № 2988/12.05.2004 г.; 2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г. 

• Договор Д 9-9200(1340)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „ОДЕСОС 2008”” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. Виница, „Конна база – север и юг”, съгласно 
АОС № 2988/12.05.2004 г.; 2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г. 

• Договор Д 9-9200(1359)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ-69”” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. Виница, „Конна база – север и юг”, съгласно 
АОС № 2988/12.05.2004 г.; 2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г. 

• Договор Д 9-9200(1337)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „ХАНДБАЛЕН КЛУБ „СПАРТАК” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен комплекс “Локомотив”, 
26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., 
представляващ зала “Хандбал” – треньорска стая и санитарни помещения. 

• Договор Д 9-9200(1354)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “ТАЕКУОН – ДО 
ВАРНА”” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен 
комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно 
АОС № 2184/15.11.2001 г., представляващ зала „борба” – треньорска стая 
в административната сграда. 

• Договор Д 9-9200(1334)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ “ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ ЗА 
ВЕТЕРАНИ „АТЛЕТИК – 2002”” за безвъзмездно право на ползване 
върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. 
“Сливница”, Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество 

„Локомотив””, съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., представляващ зала „Лека 
атлетика”(покрита писта) – треньорска стая в административната сграда. 

• Договор Д 9-9200(1343)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ – 
АТЛЕТИК”” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен 
комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно 



АОС № 2184/15.11.2001 г., представляващ зала “Лека атлетика” (покрита 
писта) – треньорска стая в административната сграда. 

• Договор Д 9-9200(1357)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА 
„ЕВЪР”” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен комплекс 
“Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно АОС № 
2184/15.11.2001 г., представляващ зала “Лека атлетика” (покрита писта) – 
треньорска стая в административната сграда. 

• Договор Д 9-9200(1341)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА 
„СТОРМ”” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен 
комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно 
АОС № 2184/15.11.2001 г., представляващ зала  за бойни спортове в 
административната сграда. 

• Договор Д 9-9200(1358)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „СУПЕР СПОРТ –Варна”” 
за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен комплекс 
“Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно АОС № 
2184/15.11.2001 г., представляващ зала “Лека атлетика”(покрита писта) – 
треньорска стая в административната сграда. 

• Договор Д 9-9200(1342)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „ШАХМАТЕН КЛУБ - ВАРНА” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен комплекс “Локомотив”, 
26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., 
представляващ тренировъчна за и треньорска стая в административната 
сграда. 

• Договор Д 9-9200(1344)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО РЪГБИ „ВАРНА”” за 
безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен комплекс “Локомотив”, 
26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., 
представляващ съблекални в зала борба, треньорска стая. 

• Договор Д 9-9200(1351)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ СПОРТОВЕ 
„ЛЪВОВЕТЕ”” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен 
комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно 
АОС № 2184/15.11.2001 г., представляващ зала „борба” – треньорска стая 
и санитарни помещения. 



• Договор Д 9-9200(1349)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „ВАРНЕНСКА АЙКИДО 
АКАДЕМИЯ”” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен 
комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно 
АОС № 2184/15.11.2001 г., представляващ зала „борба” – треньорска стая 
и санитарни помещения. 

• Договор Д 9-9200(1347)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ „ЯВАРА”” за безвъзмездно 
право на ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., 
УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., 
представляващ зала „борба” – треньорска стая и санитарни помещения. 

• Договор Д 9-9200(1350)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „ЖЕНСКИ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ЧЕРНО 
МОРЕ-ОДЕСОС”” за безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, Спортен 
комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, съгласно 
АОС № 2184/15.11.2001 г., представляващ зала “Хандбал” – треньорска 
стая и санитарни помещения. 

• Договор Д 9-9200(1352)/09.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „ХАНДБАЛЕН КЛУБ – “ЛОКОМОТИВ – 
МЕТАЛЕКС БИЛД” за безвъзмездно право на ползване върху имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, 
Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, 
съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., представляващ зала “Хандбал” – 
треньорска стая и санитарни помещения. 

• Договор Д 9-9200(1364)/12.10.2009 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА 
“ЛОКОМОТИВ -93”” за безвъзмездно право на ползване върху имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, 
Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ „физ.дружество „Локомотив””, 
съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., представляващ зала “борба” – 
треньорска стая и санитарни помещения. 

• Договор Д 11-9200(464)/28.04.2011 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ  ПО ЛЕДЕНИ СПОРТОВЕ 
„ВАРНА” за безвъзмездно право на ползване (почасов график) върху 
„Ледена пързалка”, представляващ част от Спортно –атракционен 
комплекс „Младост”, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ ри м.р., 
кв. 9, ПИ № 10135.3512.240 (УПИ Х-233,234-„за спортно-атракционен комплекс”), 
актуван с АОС № 4915/10.04.2008 г. и АОС 5638/14.04.2009 г. 

• Договор Д 10-9200(1203)/16.11.2010 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „СКЕЙТ КЛУБ „ВАРНА”” за безвъзмездно 



право на ползване (почасов график) върху “скейтборд парк”, 
представляващ част от Спортно –атракционен комплекс “Младост”, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 
10135.3512.240 (УПИ Х-233,234-„за спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС 
№ 4915/10.04.2008 г. и АОС 5638/14.04.2009 г. 

• Договор Д 10-9200(724)/07.07.2010 г., сключен между Община 
Варна и СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПО ХОКЕЙ – СВ. КЛИМЕНТ - 
ВАРНА”” за безвъзмездно право на ползване върху футболно игрище № 
1, представляващо част от Спортно – атракционен комплекс “Младост”, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 
10135.3512.240 (УПИ Х-233,234-„за спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС 
№ 4915/10.04.2008 г. и АОС 5638/14.04.2009 г. 

Срока на горецитираните договори за безвъзмездно право на 
ползване се удължава до влизане в сила на „Наредба за реда и условията 
за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от Варненските 
спортни клубове”. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
изготвянето на анекси към договорите и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

 278-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 61, ал. 1 от 
ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД 12-9302/18/27.01.2012 г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и да подпише 
договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на 
СОСЗР /Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва/ на 
офис обзавеждане на стойност 15 975 лв. с ДДС за срок от 8 /осем/ години, 
както и да подпише споразумение за ползване на заседателната зала на 
дома на СОСЗР за общински нужди. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 28, против – 9, въздържали се – 4, отсъстват – 10/ 
     Решението не се приема. 
 
 



279-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ 
РД 12-9302/32/13.02.2012г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2012 г.”, приета с решение № 147-18(3)/14,15.12.2011 г. на Общински 
съвет – Варна, както следва: 
 Към точка 2.1 „Имоти-частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС”, се 
добавя: 
№ Административен адрес и площ АОС 

1 С. „Звездица”, ул. „Вега”  

УПИ ХІІІ-общ, целия с площ 730 м2 

 

6174/2010 г. 

2 с.о „Ален мак”, ПИ 10135.2515.3533 с площ 343 

кв.м. 

6817/2012 г. 

3 С.о „Добрева чешма”, ПИ 10135.2510.1839 с 
площ 457 кв.м. 

6781/2012 г. 

4 Ул. „Мир” ПИ 10135.2555.270 6667/2011  г. 

5 С. Звездица, м/ст „Поляната” 
ПИ 000056 с площ 1472 кв.м. 

6691/2011 г. 

6 Ул.”Шипка” № 2 
ПИ 10135.1507.368 

244/1997 г. 

7 М. Телевизионна кула  
ПИ 10135.2509.314 

6529/2011 г. 

8 Бул. „Княз Борис І” № 6 473/1997 г. 

Към точка 2.2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени 
за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община 
Варна, се добавя: 

№ Административен адрес и площ АОС 

1 С.о „Перчамлията”  
ПИ 10135.2512.1267 с площ 139/1267 кв.м. 

6731/2012 г. 

2 Ж.к „Изгрев” 
ПИ 10135.2552.575  

5857/.2009 г. 

3 Ул. „Топола” № 2 
ПИ 10135.3513.275 118/316  с площ 118/316  
кв.м. 

6561/2011 г. 

4 Ул. „Мир” № 79 
ПИ 10135.2555.2356 с площ 103/547 кв.м. 

6596/2011 г. 



5 Ул. „Ропотамо” № 11 
ПИ 10135.5505.417 с площ 26,48/403 кв.м. 

6521/2011 г. 

6 М. „Пчелина” № 251 
ПИ 10135.2551.289 с площ 283/1733 кв.м. 

6002/2010 г. 

7. Кв. Галата, с.о „Боровец-север” 
 УПИ № 1450 с площ  228,60 

6711/2011 г. 

 Към точка 2.3. Имоти-частна общинска собственост, 
предвидени за продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС, се добавя: 

№ Административен адрес и площ АОС 

1 Ул. „Бяла мура” № 14 А 
ПИ 10135.2553.740 с площ 191 кв.м. 

5594/2009 г. 

2 Ул. „Мадара” № 47 
ПИ 10135.2555.87 с площ 58 кв.м. 

2632/2003 г. 

3 С. Каменар,ул. „Хан Крум” № 19 
ПИ 506 с площ 610 кв.м. 

4660/2007 г. 

4 Ул. „Ак. Курчатов” № 45 6727/2011 г. 
5 С. Тополи, ул. „Дебелец” № 5 6637/2011 г. 
6 Кв. Виница, ул. „Найден Райков” № 5 

ПИ 10135.2575.1211 с площ 547 кв.м. 
6694/2011 г. 

7 С. Константиново, ул. „Витоша” 
УПИ VІІ642, кв. 48 с площ 1145,17 кв.м. 

6692/2011 г. 

8. Жк. „Вл. Варненчик” ІІІ м.р. 
ПИ 10135.4502.287 

6217/2001 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 

 280-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка 
с чл. 79 от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 11-
9200/733/17.10.2011 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 4, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 
гражданите, настаняване и продажба на общински жилища, като 
досегашния текст на разпоредбата се заличава и вместо него се приема 
следния текст: „Право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински 
жилища имат нуждаещи се от жилище български граждани и техните 
семейства/домакинства, на които поне един член от семейството/на 
домакинството е български гражданин.” 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 



281-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 1 
от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, във 
връзка с чл. 221, т. 1 и чл. 238, ал. 1 от ТЗ и предложение от Владимир 
Михалчев – Прокурист на „Пазари” ЕАД-Варна с № ОС 12-
2600/4/16.01.2012 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 20, ал. 8 от 
Устава на „Пазари” ЕАД-Варна, като досегашния текст на разпоредбата 
се заличава и вместо него се приема следния текст: „Съветът на 
директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-
малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член 
на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от 
един отсъстващ.” 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 
 
 
 
 

282-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с изх. № ЗАО 34609/27.01.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване на безвъзмездно 
право на строеж за изграждане на храм „Св. Йоан Рилски”, със 
застроена площ 153,43 кв.м. и разгърната застроена площ 198,28 кв.м., 
върху поземлен имот № 10135.2560.184, по КККР на гр.Варна, идентичен 
с УПИ І-„ за озеленяване и църква”, кв.45, по плана на 18 м.р., ул. „Любен 
Каравелов”, гр.Варна. Оценката е изготвена от лицензиран оценител и е в 
размер на 80 000,00 (осемдесет хиляди) лева, без начислен ДДС. 

282-7-1.  На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6 от 
ЗОС, чл. 40, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2012 г.”, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № ЗАО 
34609/27.01.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да учреди безвъзмездно право на строеж на Българска 
православна църква, представлявана от Варненския и Великопреславски 
митрополит Д-р Кирил Петров Ковачев за изграждане на храм „Св. Йоан 
Рилски” със застроена площ 153,43 кв.м. и разгърната застроена площ 
198,28 кв.м. върху поземлен имот № 10135.2560.184, по КККР на 
гр.Варна, целият с площ 981,00 (деветстотин осемдесет и един) кв.м., 
идентичен с УПИ І- “за озеленяване и църква”, кв.45, по плана на 18 м.р., ул. 



“Любен Каравелов”, гр.Варна, при съседи: поземлени имоти №№ 
10135.2560.262; 10135.2560.185; 10135.2560.183, 10135.2560.422, по 
одобрената по решение № 282-7 пазарна цена. 
 Описаният имот е частна общинска собственост. За имота е съставен 
акт за частна общинска собственост № 6438/26.05.2011 г. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 

 283-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с изх.№ РД 12000195ВН/05.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 
10135.5545.3620 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди шестстотин и двадесет) с площ 734 
(седемстотин тридесет и четири) м2, находящ се в гр. Варна, местност 
„Зеленика”, в размер на 37 080 (тридесет и седем хиляди и осемдесет) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 50,52 
(петдесет лева и петдесет и две стотинки) лева, без включен ДДС. 
  283-7-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 
12000195ВН/05.03.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, местност „Зеленика”, 
представляващ Поземлен имот № 10135.5545.3620 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди 
шестстотин и двадесет) с площ 734 (седемстотин тридесет и четири) м2, 
при граници: ПИ № 10135.5545.334 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.триста тридесет и четири), ПИ № 
10135.5545.9513 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет. девет хиляди петстотин и тринадесет), ПИ № 
10135.5545.332 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 



четиридесет и пет.триста тридесет и две), ПИ № 10135.5545.9514 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.девет 
хиляди петстотин и четиринадесет), ПИ № 10135.5545.333 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.триста 
тридесет и три). 
 За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6416/16.05.2011 г. 
 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена на 37 080 (тридесет и седем хиляди и 
осемдесет) лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена в размер на 3 708 (три хиляди седемстотин и осем) 
лева. 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 



2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 708 (три хиляди 
седемстотин и осем) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон 
Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 100 (сто) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна. 
 * Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 

 284-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД 12000190ВН/05.03.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 



Поземлен имот № 10135.3513.332 с площ 375 м2, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Чинар” № 37, в размер на 174 000 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2 -  464 лева, без включен ДДС. 

284-7-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012”, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ 
РД 12000190ВН/05.03.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване  за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Чинар” № 37, представляващ 
Поземлен имот № 10135.3513.332 с площ 375 м2,  при граници: ПИ № 
10135.3513.333, ПИ № 10135.3513.331, ПИ № 10135.3513.402, ПИ № 
10135.3513.330. 
 За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
6565/28.07.2011 г. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена на 174 000 лева, без включен ДДС. 
 Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на 
17 400 лева. 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 



2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 17 400 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 
 * Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 



285-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД 12000186ВН/05.03.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
Поземлен имот 10135.4510.459 с площ 437 м2, находящ се в гр. Варна, 
Западна промишлена зона, кв. 20 в размер на  52 600 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 120,37 лева, без включен ДДС. 

285-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012”, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ 
РД 12000186ВН/05.03.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона, кв. 20, 
представляващ Поземлен имот 10135.4510.459 с площ 437 м2,  при 
граници: ПИ 10135.4510.458; ПИ 10135.4510.460; ПИ 10135.4510.494. 
 За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6181/20.09.2010 г. 
 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена на 52 600 лева, без включен ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 5 260 
лева. 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 



2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 260  лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150  лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 
 * Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 



/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 286-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12000184ВН/05.03.2012г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ 
VІІ278 с площ 784 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Йордан Николов” № 
42 в размер на 25 000 лева , без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
м2 - 31,88 лева, без включен ДДС. 
 286-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012”, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ 
РД 12000184ВН/05.03.2012г., Общински съвет - Варна  реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в с. Тополи, ул. „Йордан Николов № 42, 
представляващ УПИ VІІ278 с площ 784 м2, при граници: УПИ VІ-278, ул. 
„Йордан Николов”, УПИ VІІІ283 , УПИ ХV-279. 
 За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6603/05.10.2011 г. 
 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена на 25 000 лева, без включен ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 2 500 
лева. 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 



удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 500  лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 

287-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12000188ВН/05.03.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ 
ХІІІ-общ с площ 730 м2, находящ се в с. Звездица, ул. „Вега”, в размер на 
30 200 лева , без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 - 41,36 лева, 
без включен ДДС. 

287-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012”, и по предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ 
РД 12000188ВН/05.03.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в с. Звездица, ул. „Вега”, представляващ УПИ 
ХІІІ-общ с площ 730 м2,  при граници: ул. „Вега”, УПИ ХІV-общ, УПИ ХІІ-
общ. 
 За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6174/30.07.2010 г. 
 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 30 200 лева, без  включен ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 3 020 
лева. 
 Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 



1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически 
лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица /оригинал/; 
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица – 
оригинал; 
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 
приходите – оригинал;  
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 
с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 020 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 



2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 
 * Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 

288-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД и във връзка с писма от д-р Татяна Аврамова – 
Управител на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово-Варна”ЕООД с № 
ОС 12-9903/4/09.02.2012 г. и № ОС 12-9903/4/06.03.2012 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие „ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово-
Варна” ЕООД да обяви за продажба линейка модел “Фолксваген 
транспортер” ДКН В 08 17 СК, шаси № WZ2ZZZ25ZLH117906, двигател 
№ 1V105069, дата на първа регистрация 03.02.1992г., дизел. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 

289-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
покана вх. № ОС12000111ВН/20.03.2012 г. от управителя на „ 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, Общински 
съвет - Варна упълномощава представителя на съдружника Община Варна 
- общинския съветник Николай Георгиев Стоянов, да участва в Общото 



събрание на съдружниците на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-
ВАРНА” ООД, което ще се проведе на 30.03.2012 г. от 10.00 часа и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Управителя за 
дейността на Дружеството през 2011г.” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Приемане на годишния 
финансов отчет на Дружеството за 2011г.” - Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Разпределяне на 
печалбата на Дружеството за 2011г.” - Да участва в разискванията и да 
гласува както намери за добре, съобразно направените по точката 
предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна;  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от 
отговорност на Управителя на Дружеството за 2011г.”  - Да участва в 
разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран 
експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет 
на Дружеството за  2012г.” - Да участва в разискванията и да гласува 
както намери за добре, съобразно направените по точката 
предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна;  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на 
контрольора на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД” - Да 
участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна;  

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нов контрольор 
на Дружеството и определяне на възнаграждението му” - Да участва в 
разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 
договор за възлагане на контрола на „Водоснабдяване и канализация – 
Варна” ООД с новоизбрания контрольор” - Да участва в разискванията и 
да гласува както намери за добре, съобразно направените по точката 



предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване членовете 
на одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата им” - Да 
участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна. 

289-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
съдружниците на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” 
ООД, представителят на съдружника Община Варна общинския съветник 
Николай Георгиев Стоянов, на следващото заседание на Общинския съвет 
- Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
290-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно чл. 

16 от договор № Д-8-9200/1457/30.10.2008 г. сключен между Община 
Варна и “Варнафарма холдинг” ООД за продажба на недвижим имот – 
собственост на Община Варна, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и решение 
№ 352-3/9/25,28.07.2008 г. на Общински съвет – Варна, и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № Д-8-9200/1457/27.03.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за подписване на анекс към 
договор № Д-8-9200/1457/30.10.2008 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7, не участват в 

гласуването – 2/ 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Приложение  
към решение № 290-7 

 

АНЕКС 
 

Към договор № Д-8-9200/1457/30.10.2008г. за продажба на 
недвижим имот - собственост на Община Варна, на осн. чл. 

35 ал. 1 от ЗОС и Решение № 652-3/9/25,28.07.2008г. на 
Общински съвет - Варна 

 
Сключен на основание Решение № ………………………… на 

Общински съвет - Варна 
 
Днес, ……………………… 2012 год. между: 
 
1. ОБЩИНА ВАРНА, представлявана от КИРИЛ ПЕТРОВ 
ЙОРДАНОВ - Кмет на Община Варна и ЮЛИЯ ИЛИЕВА 
ЙОРДАНОВА - КАЧКОВА - Гл. счетоводител и Директор на 
Дирекция "Финансово-стопански дейности" на Община Варна, с 
адрес: бул. "Осми приморски полк" № 43, гр. Варна, Ид. № по ЗДДС 
ВО 000093442, ЕИК 000093442 - ПРОДАВАЧ 
 
и 
 
2. „ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ" ООД, ЕИК 103789484, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, м-ст „Банала чешма" № 
27, представлявано от управителя СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
МАРЕШКА - КУПУВАЧ 
 

Като страни по Договор № Д-8-9200/1457/30.10.2008г. за продажба на 
недвижим имот - собственост на Община Варна, на осн. чл. 35 ал. 1 от ЗОС и 
Решение № 652-3/9/25,28.07.2008г. на Общински съвет - Варна, наричан за 
краткост „Договор"; 
 

Страните, като взеха предвид че: 
 

A. Договорът представлява комплексно съглашение, сключено въз основа на 
конкурсни условия, което обхваща множество насрещни престации, 
намиращи се във взаимна зависимост една от друга по такъв начин, че 
изменението на задълженията на една от страните, води до необходимост 
от изменението на задълженията на другата страна. Всяко такова 
изменение налага изменение на Договора, което да позволи продължаване 
на неговото изпълнение и конкретизиране на насрещните задължения на 
страните. Поради това на основание чл. 16 от Договора и чл. 20 от Закона 



за задълженията и договорите страните желаят да направят съответните 
изменения и да внесат яснота относно поетите между тях насрещни 
задължения; 

 
B. По силата на Договора, ПРОДАВАЧЪТ е учредил на КУПУВАЧА право 

на строеж за обектите, посочени в Приложение 1 на Договора, прехвърлил 
е правото на собственост върху идеални части от посочения в Договора 
УПИ и съответните идеални части от извършените строително-монтажни 
работи (СМР), и е поел задължение да осигури изграждането на цялата 
сграда и приемането й с Акт образец 16 чрез изпълнителя „Дейтрон” 
ООД, определен по реда на Закона за обществените поръчки, а 
КУПУВАЧЪТ е поел задължение да заплати определена цена за 
получените права; 

 
C. Договорът за обществена поръчка между ПРОДАВАЧА и изпълнителя на 

строежа „Дейтрон” ООД е прекратен, поради което сградата няма да може 
да бъде изградена по уговорения в Договора начин;  

 
D. Прекратяването на договора за обществена поръчка налага изменение на 

Договора между страните с цел осигуряване на построяването на сградата 
при спазване на изискването за ПРОДАВАЧА да не възникнат 
допълнителни разходи; 
 

E. С оглед на настъпилите промени, описани по-горе, страните желаят да 
изменят насрещните си задължения, включително цената, която 
КУПУВАЧЪТ следва да заплати на ПРОДАВАЧА за получените права.   

 
F. Посоченото изменение на Договора налага извършването на актуализиране 

и остойностяване към момента на сключване на този анекс на насрещните 
престации на страните; 

 
G. Страните желаят КУПУВАЧЪТ, като съсобственик на УПИ и собственик 

на правото на строеж за обектите, посочени в Приложение № 1 към 
Договора, да осигури изграждането на сградата до степен на завършеност, 
достатъчна за приемането й с Акт образец 16, като страните потвърждават, 
че е необходимо да се определят насрещните престации на страните във 
връзка с това;  
 

H. Между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА е налице спор относно изпълнението 
и стойността на извършените строителни работи от изпълнителя на 
строежа „Дейтрон” ООД, поради което КУПУВАЧЪТ все още не е 
одобрил извършените работи, а ПРОДАВАЧЪТ не е издал и предоставил 
на КУПУВАЧА данъчна фактура за тях; 
 

I. Страните желая да уредят спора по предходната точка в дух на добра воля 
и във връзка с постигането на останалите договорки между тях,  



на основание чл. 16 от Договора се сключи настоящия Анекс за 
следното: 

§ 1. В чл. 1 от Договора се правят следните изменения: 
Точка 1.2 и т. 1.3. се отменят. 
§ 2. Членове 5, 6, 7, 8, 10, 12 и 14 от Договора се отменят. 
§ 3. Чл.11 от Договора се изменя както следва: 
„При изграждането на обекта КУПУВАЧЪТ няма право на едностранна 

промяна на съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, в частта, която 
касае обектите на ПРОДАВАЧА." 

 
§ 4. (1) КУПУВАЧЪТ приема извършените след сключването на Договора 

до подписването на този анекс строително-монтажни работи за изграждане на 
гореописаната жилищна сграда, извършени от „Дейтрон" ООД, на обща 
стройност 607 504,24 лева (шестстотин и седем хиляди петстотин и четири лева 
и двадесет и четири стотинки) с ДДС, за които ПРОДАВАЧЪТ се задължава да 
издаде фактура в срок от пет дни от сключване на настоящия анекс. 
КУПУВАЧЪТ се задължава да изплати горепосочената сума в седемдневен срок 
от подписването на настоящия анекс по банковата сметка на ПРОДАВАЧА в 
„Централна кооперативна банка" АД: 
IBAN: ВО45СЕСВ97903162150000  
В1С: СЕСВВ08Р 
 (2) След извършване на плащането по предходната алинея всяка от 
страните декларира, че няма претенции към другата страна във връзка с 
изпълнението на Договора до момента на подписване на този анекс.  

§ 5. (1) Считано от момента на сключване на този анекс насрещната 
престация, която КУПУВАЧЪТ трябва да изпълни във връзка с получените от 
него правa по Договора, както са описани в б. „Б” от преамбюла по-горе, се 
променя и освен заплатените до момента от него парични суми съгласно чл. 1 от 
Договора, КУПУВАЧАЪТ се задължава в едномесечен срок от подписване на 
настоящия анекс да заплати допълнително и сумата от 187 760.00 лв. (сто 
осемдесет и седем хиляди седемстотин и шейсет лева), както и да осигури 
изграждането на обектите на ПРОДАВАЧА в жилищна сграда на бул. 
„Владислав Варненчик”  № 108, квартал 7/535, 14-ти м.р. на гр. Варна, посочени 
в Приложение № 2, неразделна част от Договора, до приемането й с Акт образец 
16. 

(2) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури за своя сметка всички 
строително монтажни работи, необходими за завършване на жилищната сграда в 
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 108, кв. 7/535, 14-ти м.р. на гр. Варна 
и приемането и с Акт образец 16, включително на обектите на ПРОДАВАЧА, 
посочени в Приложение № 2, неразделна част от Договора. Това задължение на 
КУПУВАЧА включва всички разходи за строителството - включително 
вложените материали, труд, механизация, енергия, складиране и други подобни 
разходи, свързани със строителството. С изпълнение на това задължение 
КУПУВАЧЪТ ще заплати увеличението на цената по ал. 1. 

§ 6. (1) На основание чл. 130, във връзка с чл. 26, ал. 7, чл. 45, ал. 7 и чл. 
115, ал. 2 и 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в срок от 5 



дни от подписване на този анекс ПРОДАВАЧЪТ се задължава да издаде дебитно 
известие за увеличаване на данъчната основа по фактура 
№ 0000003475/24.10.2008 г., издадена за прехвърляне на правата, извършено при 
подписване на Договора, поради увеличаване на цената. КУПУВАЧЪТ се 
задължава да издаде фактура с ДДС за доставката, представляваща предоставяне 
на строителна услуга за изграждане на обектите на ПРОДАВАЧА. Данъчната 
основа по насрещните данъчни документи, които ще издадат ПРОДАВАЧА и 
КУПУВАЧА по предходните изречения, ще бъде определена по реда на чл. 26, 
ал. 7 ЗДДС във връзка с параграф 1, т. 16 ДР на ЗДДС, като разходите за 
извършване на пазарна оценка на строителната услуга, която КУПУВАЧЪТ ще 
извърши по завършване на обектите на ПРОДАВАЧА, са за сметка на 
КУПУВАЧА. КУПУВАЧЪТ е представил на ПРОДАВАЧА пазарна оценка, 
изготвена от независим регистриран оценител по смисъла на Закона за 
независимите оценители (обн. ДВ. бр. 98 от 14 Ноември 2008 г.) в съответствие с 
изискванията на Наредба № Н-9 от 14 август 2006 г. за реда и начините за 
прилагане на методите за определяне на пазарните цени (обн. ДВ. бр. 70 от 29 
Август 2006 г.), според която пазарната оценка на строителната услуга, която 
КУПУВАЧЪТ ще извърши по завършване на обектите на ПРОДАВАЧА, е в 
размер 1 565 280 лв. (един милион петстотин шейсет и пет хиляди двеста и 
осемдесет лева) без ДДС.  Дължимият данък добавена стойност върху стойността 
на насрещните престации е за сметка на всяка от страните, като всяка от страните 
е длъжна да го начисли. 

(2) Уговорените между страните насрещни престации са окончателни, не 
подлежат на промяна и никоя от страните няма да дължи на другата каквито и да 
било допълнителни суми, независимо от измененията в цените на труда и 
материалите и независимо от стойността на направените от страните разходи. За 
избягване на всякакво съмнение, при изменение цената на извършените 
строителни работи по сградата, предмет на Договора, ПРОДАВАЧЪТ няма да 
дължи доплащане на каквито и да било суми.  

(3) КУПУВАЧЪТ дължи данък по ЗМДТ в размер на 2.6% върху разликата 
между стойността на своите престации по този анекс и заплатените до момента 
суми по Договора.    

§ 7. КУПУВАЧЪТ ще осигури извършване на необходимите строително-
монтажни работи за завършване на жилищната сграда по § 5 до подписване на 
акт образец 15 в двугодишен срок от подписване на настоящия анекс. 

§ 8. (1) Изпълнението на строително-монтажните работи следва да бъде 
съобразено с изискванията на ПИПСМР и всички действащи към момента на 
изпълнение наредби по строителство. Гаранционните срокове за извършените 
работи са съгласно Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в 
РБългария. 

(2) КУПУВАЧЪТ се задължава при изпълнение на 
договорените работи да осигури необходимите мерки по безопасността и 
хигиената на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и опазване 
на околната среда. 



(3) КУПУВАЧЪТ се задължава да отстранява незабавно всички 
виновно причинени от него щети при извършването 
на строително-монтажните работи по изграждането на обекта. 

§ 9. (1) ПРОДАВАЧЪТ, чрез свои представители, включително чрез ОП 
„Инвестиционна политика”, има право да извършва текущ контрол по всяко 
време на изпълнението на Договора относно качество, количество, спазване на 
технически изисквания и други, в това число и чрез достъп на негови 
длъжностни лица и контролни измервания и вземане на проби от влагани 
материали, без да пречи на КУПУВАЧА. 

(2) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява в седемдневен срок 
ПРОДАВАЧА за завършването на всеки етап от строителството, като надлежно 
кани ПРОДАВАЧА да присъства при подписването на всички актове и 
протоколи, чието съставяне се изисква съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

(3) КУПУВАЧЪТ се задължава да предоставя на контролните органи на 
ПРОДАВАЧА и строителния надзор заповедната книга на обекта. 

(4) КУПУВАЧЪТ се задължава в срок от седем дни по 
подписване на настоящия анекс да определи длъжностните лица, 
които ще представляват КУПУВАЧА при изпълнението на Договора и 
настоящия анекс.  

§ 10. КУПУВАЧЪТ се задължава да извърши строителството с грижата на 
добър търговец, като спазва предвиденото в изискванията на строителните, 
техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. 

(2) КУПУВАЧЪТ е длъжен да влага в строителството висококачествени 
материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-
монтажните работи. Материалите следва да се доставят със сертификати за 
качество и произход. 

§ 11. КУПУВАЧЪТ има право едностранно да избере изпълнител на 
строежа и да сключи с него договор при условия, каквито намери за добре. 
Наемането на изпълнител на строежа не освобождава КУПУВАЧА от 
задължението му да осигури построяването на сградата качествено, в 
договорения срок и съобразно другите изисквания на договора и настоящия 
анекс. След подписването на акт образец 15, страните, в качеството си на 
участници в строителството, се задължават да извършат всички необходими 
правни действия за въвеждането му в експлоатация. 

§ 12. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да съдейства на КУПУВАЧА за 
снабдяване и получаване на всички необходими документи, свързани със 
строителството, в случаите, когато такова съдействие е необходимо съгласно 
изискванията на действащото законодателство, включително да осигури свой 
пълномощник за това или да снабди КУПУВАЧА с пълномощно, с което да го 
представлява пред компетентните административни органи в качеството му на 
възложител на строежа, ако това е необходимо. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да 
осигури представляващо го лице или друго упълномощено лице за подписването 
на актовете и протоколите по време на строителството, за които не е 
упълномощил представител на КУПУВАЧА, в седемдневен срок от получаване 
на поканата, 



§ 13. (1) При забава на изпълнението на задълженията на КУПУВАЧА 
по § 7  с повече от 300 (триста) дни, ПРОДАВАЧЪТ може да иска разваляне на 
договора по съдебен ред. 

(2) При неизпълнение на задълженията по Договора и 
настоящия анекс, виновната страна дължи на невиновната страна 
заплащането на причинените и вреди. 

§ 14. Страните се съгласяват и декларират, че на основание член 66, 
алинея 1 от Закона за собствеността си дават право да се разпореждат със 
съответните обекти, описани в чл. 4, т. 1 (за КУПУВАЧА) и чл. 4, т. 2 (за 
ПРОДАВАЧА) от Договора при условия и цена, каквито преценят, без да е 
необходимо да искат всеки път изрично съгласие на другата страна. 

§ 15. Преди започване на изпълнението на задълженията по § 5 от 
настоящия анекс, страните, чрез упълномощени свои представители извършват 
оглед и предаване на обекта от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА с подписване на 
двустранен протокол. 

§ 16. КУПУВАЧЪТ се задължава да предаде на ПРОДАВАЧА обектите по 
чл. 4, т. 2 от Договора в седемдневен срок от въвеждането в експлоатация на 
сградата с подписване на Приемо-предавателен протокол. 

§ 17. Всички протоколи, предвидени в Договора и настоящия анекс, се 
подписват от името на ПРОДАВАЧА от лица, изрично упълномощени за това 
със заповед на Кмета на Община Варна. 

 
Настоящият анекс се състави в пет еднообразни екземпляра, от които 

четири - за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА. 
 
 
ПРОДАВАЧ: _____________   КУПУВАЧ: _____________  
/КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА   /„ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ”ООД 
КИРИЛ ЙОРДАНОВ/    СВЕТЛАНА МАРЕШКА/ 
 
 
_____________ 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФСД" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА - КАЧКОВА/ 
 



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 
№ 6 

от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Правна комисия” относно: 

(1) – утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на 
Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в 
Община Варна.  

 
    Докл.: Ю. Боева – председател ПК “ПК” 

          
Общ брой присъстващи общински съветници -38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 291-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на 
НССЕИВ и по предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД 12-
9302/12/23.01.2012 г., Общински съвет – Варна утвърждава Правилник за 
устройството и дейността на Съвета за сътрудничество по етническите и 
интеграционни въпроси в Община Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

/за – 38, против – 2, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 
     



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА 
ОБЩИНА ВАРНА 

__________________________________ 
 
 
 
 

 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
ЗА УСТРОЙСТВОТО И  

 
ДЕЙНОСТТА НА 

 
СЪВЕТA ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО  

 
ЕТНИЧЕСКИТЕ И 

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ  
 

ВЪПРОСИ  
 

В ОБЩИНА ВАРНА 
 
 
 
 



Приложение  
към решение  
№ 291-8 

 
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 
СЪВЕТA ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И 
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ В ОБЩИНА ВАРНА 

 
Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. Този Правилник урежда статута, дейността, функциите и правомощията на 
Съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община 
Варна, наричан по-нататък "Съветът". 
Чл. 2. (1) Съветът е координиращ и консултативен орган, който подпомага Кмета 
на община Варна в разработването и провеждането на общинската и национална 
политика по етническите и интеграционните въпроси. 
(2) Съветът съдейства за партньорството, осъществява координацията и 
провежда обществени консултации между местната администрация и 
сдруженията на български граждани, принадлежащи към различни етнически 
групи, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на 
междуетническите отношения, защитата на правата на човека и/или 
интеграционните въпроси. 
Чл. 3. Съветът осъществява своята дейност за постигане на следните цели: 
1. гарантиране равното право на човешко развитие; 
2. запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство; 
3. анализиране на възникналите проблеми и работа за недопускане на локални 
междуетнически и етносоциални конфликти; 
4. създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, 
принадлежащи към различни етнически групи, да поддържат и развиват своята 
култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - 
религия, език, традиции и културно наследство; 
5. утвърждаване на пълно и ефективно равенство между българските граждани и 
повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на 
дискриминация; 
6. осигуряване на взаимната връзка и координация между общинската политика  
в областта на образованието, културата, младежките дейности, социалните 
дейности, здравеопазването, благоустрояването, обществения ред и правата на 
гражданите по отношение на етнически и интеграционни въпроси. 
Чл. 4.(1) Съветът: 
1.  консултира Кмета на община Варна; 
2.  обсъжда проекти на актове на общинската администрация и дава становище 
за съответствието им с целите на политиката за интеграция и защита на правата 
на български граждани, принадлежащи към различни етнически групи; 
3. координира действията на общинските органи и неправителствените 
организации в изпълнение на политиката за интеграция на български граждани, 



принадлежащи към различни етнически групи, и за развитие на 
междуетническите отношения; 
4.  консултира и партнира при осъществяване на проекти и програми, имащи за 
цел устойчиво и хармонично развитие, както и осигуряването на равноправно 
участие в обществото на български граждани, принадлежащи към различни 
етнически групи, включително проекти, финансирани от структурните фондове 
и програмите на Европейския съюз; 
5. координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на дейностите по 
изпълнение на Националния план за действие по инициативата "Десетилетие на 
ромското включване 2005 - 2015 г." и на ангажиментите на всички общински 
институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с 
Десетилетието на ромското включване; 
6. участва в изработване на критерии, разглеждане, оценяване и финансиране на 
малки проекти на неправителствени организации на етническите общности или 
на организации, работещи в интерес на такива, съобразно местните политики; 
7. предлага мерки за провеждане на общинската политика в областта на 
защитата от дискриминация по етнически признак; 
8. инициира дейности, обучения, кампании, обществени дебати и други форми 
на гражданско участие в процеса на интеграция на етническите общности в 
общината; 
9. оказва методическа помощ при преодоляване на възникнали междуетнически 
конфликти; 
10. изработва годишен план за работата си и доклад за дейността си до края на 
месец февруари. 
(2) При осъществяване на функциите си по ал. 1, Съветът получава информация 
от представители на различните етнически общности и/или представляващите ги 
организации, относно потребностите и удовлетвореността от неговите дейности. 
Чл. 5. При изпълнение на своята дейност Съветът си партнира с: 
1. Националния и областните съвети за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси; 
2. Регионалния инспекторат по образование, областните органи на 
Министерство на вътрешните работи, висши учебни заведения, училища, детски 
градини, Дирекция “Социално подпомагане” - Варна, отдел за “Закрила на 
детето” – Варна; Бюро по труда – Варна; 
3. юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на 
междуетническите отношения, защитата на правата на човека или на 
интеграцията; 
4. регионалната структура на Комисията за защита от дискриминация; 
5. други държавни, общински и обществени органи. 
 

Глава втора 
СТРУКТУРА И СЪСТАВ 

 
Чл. 6.(1) Съветът се състои от председател, заместник-председател, секретар и 
членове. 
(2) Председател на Съвета е заместник-кмет, определен със заповед на кмета. 



(3) Заместник-председателят се определя от председателя. 
(4) Секретар е експертът по етнически и интеграционни въпроси в община 
Варна. 
(5)  Членове на Съвета са: 
1. Директорите на дирекции: “Култура и духовно развитие”, “Образование”, 
“Младежки дейности и спорт”, “Социални дейности и жилищна политика”, 
“Здравеопазване”, “Превенции”, “Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване” и “Осигуряване и опазване на обществения ред”, 
“Международно сътрудничество, проекти и програми”, РДВР Варна, 
Териториално статистическо бюро и експертите по етнически и интеграционни 
въпроси в районните администрации, трима общински съветници, избрани на 
сесия на Общински съвет; 
2. Представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел, читалища, училища, училищни настоятелства и др., които 
работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на 
човека и/или интеграцията, които имат най-малко двегодишна активна 
общественополезна дейност, съответстваща на целите, посочени в чл. 3; 
(6) Организациите по чл. 6, ал. 5, т. 2, желаещи да бъдат представлявани в 
Съвета, ежегодно до 15 януари подават до неговия председател заявление в 
свободен текст, съдебно удостоверение за актуално състояние и формуляр по 
образец, утвърден от председателя на Съвета за отчетен период от две години. 
(7) Приемът на заявления за членство в Съвета се обявява на сайта на община 
Варна. 
(8) Заявленията по ал. 6 се разглеждат от комисия, определена от председателя  
на Съвета.  Комисията се произнася по молбите в двуседмичен срок. По 
предложение на Председателя Кметът издава заповед с утвърдения от него 
поименен състав на Съвета за съответната година. 
 (9) Представител по ал. 5, т. 2 може да бъде  само пълнолетен български 
гражданин, който не е осъждан, удостоверено със свидетелство за съдимост. 
Чл. 7. Член на Съвета се освобождава предсрочно от заеманата длъжност при: 
1. подаване на оставка пред Председателя на Съвета; 
2. трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца; 
3. напускане на заеманата длъжност, в качеството, на която е избран за член на 
Съвета; 
4. извършване на системни нарушения на задълженията си съгласно приетите 
правила за дейността на Съвета; 
5. осъждане на лишаване от свобода с влязла в сила присъда; 
6. смърт. 
Чл. 8. При необходимост с решение на Съвета се създават временни експертни 
комисии по конкретни въпроси и проблеми. С решението за създаването им се 
приемат правила за работата им. 
Чл. 9. Към Съвета по решение на председателя може да се създават работни 
групи. 
 
 
 



Глава трета 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Чл. 10. (1) Председателят на Съвета: 
1. представлява Съвета; 
2. насрочва и ръководи заседанията и работата на Съвета; 
3. контролира изпълнението на решенията на Съвета; 
4. внася за разглеждане от Кмета и Общински съвет – Варна, предложения и 
становища, приети от Съвета; 
5. отправя покани за участие в работата на Съвета на представители на други 
държавни органи, областни съвети за сътрудничество по етническите и 
демографските въпроси, органи на местното самоуправление и други 
организации, невключени в състава му, имащи отношение към неговата дейност, 
които могат да изразяват мнения и да дават становища. 
(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от 
заместник-председателя.  
Чл. 11. Секретарят: 
1. осигурява дейността на Съвета в административно и техническо отношение; 
2. поддържа  регистър на членовете  и  организациите,  участващи в Съвета; 
3. организира подготовката и провеждането на заседанията на Съвета; 
4. изготвя протоколите от заседанията на Съвета; 
5. подпомага председателя на Съвета в неговата работа; 
6. съхранява документацията на Съвета.  
Чл. 12.(1) Членовете на Съвета: 
1. участват в заседанията му и внасят за разглеждане въпроси, свързани с 
предмета на неговата дейност; 
2. осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по 
конкретни въпроси от тяхната компетентност. 
(2) Всеки член е длъжен: 
1. да изпълнява решенията на Съвета; 
2. да съдейства за постигане на целите и осъществяване дейностите на Съвета; 
3. да не уронва престижа на Съвета и да работи за утвърждаване ролята му на 
регулатор на обществените отношения. 
 

Глава четвърта 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Чл. 13. (1) Съветът се свиква на заседание най-малко веднъж на 3 месеца от 
председателя или по искане най-малко на една трета от членовете му. 
(2) Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на 
членовете на Съвета най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието. 
Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член на 
Националния съвет най-късно 3 работни дни преди заседанието. Дневният ред се 
приема на съответното заседание.  



(3) Заседанията на Съвета са редовни, ако присъстват повече от половината от 
членовете му. 
(4) Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство от присъстващите. 
(5) За разглежданите на заседанието на Съвета въпроси, приетите решения и 
изразените становища се изготвя протокол, който се подписва от председателя и 
от секретаря. Взетите решения се отразяват в протокола и към него се прилагат 
материалите, разгледани на заседанието. 
(6) За участие в заседанията на комисията могат да се канят ръководители и 
експерти на органи и институции, които имат пряко отношение към 
обсъжданите въпроси. 
 

Глава пета 
КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл.14. Съветът се отчита ежегодно за дейността си пред Кмета на община Варна 
и депозира доклад до Областния съвет по етнически и интеграционните въпроси. 
Чл.15. Информация за дейността на Съвета се предоставя на гражданите по реда 
на Закона за достъп до обществена информация в Дирекция “Канцелария на 
кмета, протокол и връзки с обществеността” към Община Варна, както и на 
уебсайта на общината. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
§.1. Правилникът е приет на основание ПРАВИЛНИК за устройството и 
дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси към Министерския съвет (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 
2011 г., в сила от 15.04.2011 г.) и съобразно ПМС №92/2011 на редовно 
заседание на Съвета на  4 юли  2011г. 
§.2. Срокът за подаване на заявления от организациите по чл. 6, ал. 6, т.2 за 2012 
година е 30 дни след влизане в сила на настоящия Правилник. 

 



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 

№ 6 
от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 

по точка  девета 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. 
 

Докл.: А. Клисарова – председател на ПК “Здравеопазване” 
          
Общ брой присъстващи общински съветници -42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

292-9. 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 ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет 
– Варна  № 194-5/4/01.02.2012 г. и на база здравен статус, Общински съвет 
– Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
293-9. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  

 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                         В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП               _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Приложение  
към решение № 292-9.  

 
1.  Павлинка  Йовчева Станкова, молба вх. № РД11-94.П/91/22.03.2011 г. – 300 /триста/ лв.,  

съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

2.  Лидия Сашева Демирова, молба вх. № РД11-94.Л/48/22.03.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

3.  Асен Асенов Демиров, молба вх. № РД11-94.А/182/22.03.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

4.  Бранимир Петков Ангелов, молба вх. № РД11-94.Б/56/11.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

5. Михрижан Исмаил Ахмед, молба вх. № РД11-94.М/264/08.04.2011 г.-  200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

6. Хюсеин Ахмед Шабан, молба вх. № РД11-94.Х/68/11.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

7. Фатма Халил Хюсеин, молба вх. № РД11-94.Ф/35/11.04.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

8.  Владимир Сашев Антонов, молба вх. № РД11-94.В/104/09.03.2011 г. -  300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

9. Петър Райков Цветанов, молба вх. № РД11-94.П/117/13.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

10.  Стефка Асенова Михайлова, молба вх. № РД11-94.С/283/13.04.2011 г. – 300 /триста 
/лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

11. Йорданка Сашева Илиева, молба вх. № РД11-94.Й/58/15.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

12.  Станка Николаева Тодорова,  молба вх. № РД11-94.С/290/15.04.2011 г. – 200 /двеста 
/лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

13. Фатма Мехмед Исмаил, молба вх. № РД11-94.Ф/37/14.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

14.  Димитър Динков Димов,  молба вх. № РД11-94.Д/196/14.04.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

15. Катя Демирова Янчева, молба вх. № РД11-94.К/153/18.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

16. Идриз Али Мехмед, молба вх. № РД11-94.И/150/12.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

17. Надя Ангелова Христова, молба вх. № РД11-94.Н/208/21.04.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  



18.  Невянка Тодорова Божкова, молба вх. № ЗР11-94.Н/206/20.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

19.  Сали Халилов Салиев, молба вх. № РД11-94.С/319/28.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

20.  Райна Райкова Йорданова, молба вх. № РД11-94.Р/166/27.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

21.  Анка Михайлова Филипова, молба вх. № РД11-94.А/272/27.04.2011г. – 200 /двеста /лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

22.  Гълъбина Сашева Салиева, молба вх. № РД11-94.Г/115/28.04.2011 г. – 200 /двеста /лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

23. Рени Василева Вълкова, молба вх. № РД11-94.Р/170/02.05.2011 г.- 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

24. Юсуф Ахмедов Юсуфов, молба вх. № РД11-94.Ю/52/27.04.2011 г. – 500 /петстотин/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

25. Мария Тодорова Томова, молба вх. № РД11-94.М/344/11.05.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

26. Мария Банова Драганова, молба вх. № РД11-94.М/343/11.05.2011 г. – 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

27. Янка Георгиева Димитрова, молба вх. № РД11-94.Я/51/11.05.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

28. Ибрям Мустафов Ибрямов, молба вх. № РД11-94.И/149/11.05.2011 г.- 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

29. Невяна Ивова Каменова, молба вх. № РД11-94.Н/203/20.04.2011 г. – 400 /четиристотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

30. Анка Атанасова Чакърова,  молба вх. № РД11-94.А/260/20.04.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

31. Нехриман Исмаил Али, молба вх. № РД11-94.Н/202/20.04.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

32. Събка Иванова Хинкова, молба вх. № РД11-94.С/299/20.04.2011г.  500 /петстотин/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

33. Емилия Алекова Христова, молба вх. № РД11-94.Е/133/20.04.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

34. Мюневер Хасанова Кямилова, молба вх. № РД11-94.М/332/04.05.2011 г. - 200 /двеста/ 
лв. за сина й Исмаил Ахмедов Исмаилов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

35. Хабибе Сали Исмаил, молба вх. № РД11-94.Х/81/04.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  



36. Александър Аврамов Андонов, молба вх. № РД11-94.А/285/03.05.2011 г. – 500 
/петстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

37. Юлия Сашева Алдинова, молба вх. № РД11-94.Ю/54/03.05.2011 г. – 400 /четиристотин/ 
лв. за дъщеря й Наталия Демирова Асенова, съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

38. Ася  Руменова Атанасова, молба вх. № РД11-94.А/288/03.05.2011 г. – 400 /четиристотин/ 
лв. за дъщеря й Албена Алдин Исмаил, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

39. Наталия Райкова Дамянова,  молба вх. № РД11-94.Н/221/03.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

40. Донка Иванова Станкова, молба вх. № РД11-94.Д/141/22.03.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

41. Росен Йорданов Бозуков,  молба вх. № РД11-94.Р/186/26.05.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

42. Трифон Борисов Асенов, молба вх. № РД11-94.Т/14/19.01.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

43. Демир Яшар Демир, молба вх. № РД11-94.Д/245/20.05.2011 г. -  200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

44. Йорданка Тодорова Георгиева, молба вх. № РД11-94.Й/71/20.05.2011 г. -  200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

45. Силвина Маринова Маринова, молба вх. № РД11-94.С/362/19.05.2011 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

46. Гюлшен Хасан Халил, молба вх. № РД11-94.Г/128/16.05.2011 г. -  400 /четиристотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

47. Минка Демирова Ангелова, молба вх. № РД11-94.М/350/12.05.2011 г. – 200 /двеста/лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

48. Ивелин Славов Иванов, молба вх. № РД11-94.И/54/23.02.11 г. и молба вх. №РД11-
94.И/54/09.08.2011г. – 500 /петстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

49. Айше Мустафа Хасан, молба вх. № РД11-94.А/339/15.06.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

50. Неджибе Ахмед Исмаил, молба  вх. № РД11-94.Н/267/14.06.2011 г. – 500 /петстотин/ лв. 
за дъщеря й Румяна Емилова Манолова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

51. Юнзюле Хюсеинова Исмаилова, молба вх. № РД11-94.Ю/71/14.06.2011 г. – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

52. Петко Радославов Петков, молба вх. № РД11-94.Г/163/10.06.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

53. Марушка Йорданова Анева,  молба вх. № РД11-94.М/406/07.06.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  



54. Пенчо Славов Цанев, молба вх. № РД11-94.П/159/07.06.2011 г. – 300 /триста /лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

55. Марийка Пенчева Георгиева, молба вх. № РД11-94.М/391/03.06.2011 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

56. Марийка Георгиева Павлова, молба вх. № РД11-94.М/393/06.06.2011 г. – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

57. Елка Асенова Василева, молба вх. № РД11-94.Е/161/08.06.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

58. Тодорка Йорданова Стоянова, молба вх. № РД11-94.Т/116/08.06.2011 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

59. Лилия Иванова Калева, молба вх. № РД11-94.Л/88/07.06.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

60. Тодорка Иванова Тодорова, молба вх. № РД11-94.Т/113/06.06.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

61. Анка Любенова Симеонова, молба вх. № РД11-94.А/57/27.01.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

62. Стефан Колев Ковачев, молба вх. № РД11-94.С/375/30.05.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

63. Росица Николова Господинова, молба вх. № РД11-94.Р/189/28.05.2011 г. – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

64. Неделка Димитрова Драганова, молба вх. № РД11-94.Н/295/08.07.2011 г.  – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

65. Ася Андреева Димитрова, молба вх. № РД11-94.А/351/27.06.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

66. Анка Василева Иванова, молба вх. № РД11-94.А/317/27.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

67. Еленка Василева Димитрова, молба вх. № РД11-94.Е/152/16.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

68. Зюмбюлка Илиева Асенова, молба вх. № РД11-94.З/84/25.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

69. Боряна Стефанова Георгиева, молба вх. № РД11-49.Б/70/18.05.2011 г. – 600 /шестотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

70. Анка Стефанова Илиева, молба вх. № РД11-94.А/310/18.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

71. Снежанка Андонова Йорданова, молба вх. № РД11-94.С/403/20.06.2011 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  



72. Марина Андреева Русева, молба вх. № РД11-94.М/443/27.06.2011 г. – 500 /петстотин/ лв. 
за сина й Чавдар Маринов Андреев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

73. Ася Демирова Демирова,  молба вх. № РД11-94.А/311/18.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

74. Катя Сашева Иванова, молба вх. № РД11-94.К/187/16.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

75. Атанас Борисов Стефанов,  молба вх. № РД11-94.А/303/13.05.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

76. Румен Ангелов Любенов, молба вх. № РД11-94.Р/209/15.06.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

77. Роза Илкова Михайлова, молба вх. № РД11-94.Р/211/16.06.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

78. Румен Алдинов Демиров, молба вх. № РД11-94.Р/214/16.06.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

79. Иванка Герчева Соловьова,  молба вх. № РД11-94.И/200/24.06.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

80. Калинка Василева Василева, молба вх. №  РД11-94.К/258/29.07.2011 г. – 200 /двеста/ лв. 
за сина й Сашо Калинов Василев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

81. Десислава Ангелова Димитрова, молба вх. № РД11-94.Д/338/19.07.2011 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

82. Кольо Господинов Коев, молба вх. РД11-94.К/242/13.07.2011 г. – 400 /четиристотин/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

83. Гинка Маркова Божилова, молба вх. № РД11-94.Г/194/19.07.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

84. Кираца Ташкова  Златинова, молба вх. № РД11-94.К/244/15.07.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

85. Зорница Парушева Захариева, молба вх. № РД11-94.З/105/14.07.2011 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

86. Елица Йосифова Момчилова, молба вх. №  РД11-94.Е/183/14.07.2011 г. – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

87. Недялка Желязкова Неделчева, молба вх. № РД11-94.Н/324/26.07.2011 г. – 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

88. Станка Йорданова Генова, молба вх. № РД11-94.С/450/06.07.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

89. Лилия Николова Казанджиева, молба вх. № РД11-94.Л/110/26.07.2011 г. -  200 /двеста 
/лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  



90. Светла Асенова Авренска, молба вх. № РД11-94.С/453/07.07.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

91. Йовко Димитров Пеев, молба вх. № РД11-94.Й/88/05.07.2011 г. – 1 000 /хиляда/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

92. Димитър Ламбов Райчев, молба вх. РД11-94.Д/346/25.07.2011 г. – 400 /четиристотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

93. Райна Методиева Ненкова, молба вх. № РД11-94.Р/237/12.07.2011 г. – 500 /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

94. Димо Веселинов Василев,  молба вх. № РД11-94.Д/469/13.10.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

95. Красимир Гочев Андонов, молба вх. № РД11-94.К/337/13.10.2011 г. – 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

96. Сийка Асенова Василева, молба вх. № РД11-94.С/570/09.09.2011 г. – 400 /четиристотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

97. Димитър Иванов Димитров,  молба вх. № РД11-94.Д/426/13.09.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

98. Калина Пенчева Георгиева, молба вх. № РД11-94.К/305/13.09.2011 г. – 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

99. Владимир Йорданов Пашов, молба вх. № РД11-94.В/358/14.09.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

100. Иван Ангелов Димитров, молба вх. № РД11-94.И/294/14.09.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

101. Стоян Георгиев Тодоров, молба вх. № РД11-94.С/584/17.09.2011 г. – 300 /триста /лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

102. Стефан Павлов Събев, молба вх. № РД11-94.С/600/21.09.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

103. Марийка Ангелова Долапчиева, молба вх. № РД11-94.М/595/16.09.2011 г. – 200 
/двеста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

104. Юлиан Петров Димов, молба вх. № РД11- 94.Ю/82/01.09.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

105. Младен Веселинов Вангелов, молба вх. № РД11-94.М/134/21.02.2011 г. -  300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

106. Розалина Надеждова Радева, молба вх. № РД11-94.Р/335/21.11.2011 г. – 400 
/четиристотин/ лв. за дъщеря й Наталия Розалинова Надеждова, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

107. Минка Николова Янева, молба вх. № РД11-94.М/664/17.11.2011г. - 1 000 /хиляда/ лв. 
за сина й Емилиян Росенов Митков, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  



108. Нели Йосифова Казанджиева, молба вх. № РД11-94.Н/434/18.11.2011г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

109. Неврие Шефкет Али, молба вх. № РД11-94.Н/438/22.11.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

110. Августина Румянова Стойкова, молба вх. № РД11-94.А/527/22.11.2011г. – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

111. Анастасия Димитрова Йорданова, молба вх. № РД11-94.А/531/24.11.2011г. – 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

112. Рени Николова Стоянова, молба вх. № РД11-94.Р/336/21.11.2011г. – 300 /триста/ в., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

113. Софка Андреева Яшкова, молба вх. № РД11-94.С/682/30.11.2011г. – 200 /двеста /лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

114. Илиана Илкова Илиева, молба вх. № РД11-94.И/365/06.12.2011г. -  1 000 /хиляда/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

115. Емине Тайсинова Ахмедова, молба вх. № РД11-94.Е/196/09.08.2011г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

116. Петя Николаева Илиева, молба вх. № РД11-94.П/217/10.08.2011г. - 1 000 /хиляда/ лв. 
за сина й Георги Стилиянов Илиев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

117. Виолета Тониева Попова-Зифте, молба вх. № РД11-94.В/283/05.08.11г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

118. Пенка Асенова Шопова, молба вх. № РД11-94.П/222/11.08.2011 г. – 200 /двеста/ лв. за 
съпруга й Божко Асенов Шопов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

119. Даниела Желязкова Димитрова, молба вх. № РД11-94.Д/372/18.08.2011 г. - 1 000 
/хиляда/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

120. Деню Пенчев Димитров, молба вх. № РД11-94.Д/380/22.08.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

121. Васил Витанов Стефанов, молба вх. № РД11-94.В/279/02.08.2011 г. – 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

122. Йорданка Манолова Правчанска, молба вх. № РД11-94.Й/94/01.08.2011г. - 2 000 /две 
хиляди /лв. за сина й Николай Валентинов Правчански, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

123. Мария Манолова Симеонова, молба вх. № РД11-94.М/513/11.08.2011 г. – 400 
/четиристотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

124. Лиляна Иванова Димитрова, молба вх. № РД11-94.Л/119/23.08.2011 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

125. Ирина Петкова Казанджиева, молба вх. № РД11-94.11/345/16.11.2011 г. - 2 000 /две 
хиляди/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  



126. Никола Николов Георгиев, молба вх. № РД11-94.Н/353/25.08.2011г. – 300 /триста /лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

127. Велика Димитрова Георгиева, молба вх. № РД11-94.В/320/25.08.2011 г. – 200 /двеста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

128. Димитър Митков Минчев, молба вх. № РД12-94.Д/92/13.02.2012г. -  2 000 /две хиляди/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

129. Ралица Станчева Ангелова, молба вх. № РД12-94.Р/23/16.01.2012 г. - 2 000 /две 
хиляди/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

130. Цветелина Станчева Ангелова, молба вх. № РД12-94.Ц/9/16.01.2012 г. - 2 000 /две 
хиляди/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

131. Дарина Дикова Господинова, молба вх. № РД12-94.Д/46/19.01.2012 г. - 4 000 /четири 
хиляди/ лв. за дъщеря й Михаела Дочева Петрова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

132. Веска  Николова Василева, молба вх. № РД12-94.В/37/16.01.2012 г. - 2 000/ две хиляди/ 
лв. за сина й Калин Веселинов Василев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

133. Кремена Иванова Петрова, молба вх. № РД12-94.К/46/24.01.2012 г. - 1 000 /хиляда/ лв. 
за дъщеря й Никита Стефанова Петрова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

134. Милка Георгиева Купенова, молба вх. № РД12-94.М/11/05.01.2012 г. - 1 000 /хиляда/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

135. Красимира Стойкова Кирилова, молба вх. № РД12-94.К/15/17.01.2012 г. - 2 000 /две 
хиляди /лв. за сина й Симеон Красимиров Кирилов, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

136. Нина Панайотова Николова, молба вх. № РД12-94.Н/61/01.02.2012 г. – 300 /триста/ лв.   
за синовете й Митко Нинов Николов, Юлиян Нинов Николов и Красимир Михайлов Митков, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

137. Петър Димитров Ангелов,  молба вх. № РД12-94.П/61/09.02.2012 г. – 500 /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

138. Пенка Георгиева Иванова, молба вх. № РД12-94.П/73/20.02.2012 г. - 1 000 /хиляда /лв. 
за дъщеря й Силвина Илиева Иванова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

139. Димитър Петков Колев, молба вх. № РД12-94.Д/76/03.02.2012 г. -2 000 /две хиляди/ лв. 
за сина му Георги Димитров Колев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

140. Кирилка Недялкова Делчева, молба вх. № РД12-94.К/66/07.02.2012 г. - 2 000 /две 
хиляди/ лв. за сина й Самуел Венциславов Богацки, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

141. Недялка Ангелова Йосифова, молба вх. № РД12-94.Н/72/13.02.2012 г. – 200 /двеста/ 
лв. за сина й Сергей Недялков Ангелов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

142. Райна Лазарова Дойчинова, молба вх. № РД12-94.Р/77/09.02.2012 г. – 500 /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

143. Калоян Стоянов Атанасов, молба вх. № РД11-94.К/262/01.08.2011г. – 700 
/седемстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  



144. Анелия Димитрова Илиева, молба вх. № РД12-94.А/141/16.02.2012 г. - 1  000 /хиляда/ 
лв. за дъщеря й Елеонора Анелиева Илиева, съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

145. Румяна Руменова Стефанова, молба вх. № РД11-94.Р/49/07.02.2011 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

146. Анка Костова Христова,  молба вх. № РД11-94.А/153/07.03.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

147. Виктор Владимиров Бояджиев, молба вх. № РД11-94.В/451/08.12.2011 г. – 300 /триста/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

148. Галя Велинова Кабакчиева,  молба вх. № РД11-94.Г/283/01.12.2011 г. – 200 /двеста/ лв.  
за сина й Денис Душков Михайлов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

149. Райчо Иванов Вълчев, молба вх. № РД11-94.Р/350/01.12.2011 г. -  400 /четиристотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

150. Сашо Иванов Калчев, молба вх. № РД11-94.С/664/22.11.2011 г. – 500 /петстотин/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

151. Златка Миткова Димитрова, молба вх. № РД11-94.З/145/22.11.2011 г. – 400 
/четиристотин/ лв. за дъщеря й Милена Калоянова Стефанова, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

152. Росен Радков Киров, молба вх. № РД11-94.Р/339/23.11.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

153. Анна Пенева Атанасова,  молба вх. № РД11-94.А/528/23.11.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

154. Анна Милева,  молба вх. № РД11-94.А/529/23.11.2011 г. – 300 /триста/ лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

155. Марийка Павлова Димитрова, молба вх. № РД11-94.М/677/25.11.2011 г. – 500 
/петстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

156. Добринка Господинова Николова, молба вх. № РД11-94.Д/522/25.11.2011 г. – 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

157. Мартин Асенов Миовски,  молба вх. № РД11-94.М/674/24.11.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

158. Костадин Георгиев Димов, молба вх. № РД11-94.К/369/24.11.2011 г. -  300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

159. Мария Иванова Радева, молба вх. № РД11-94.М/675/24.11.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

160. Костадин Георгиев Илиев, молба вх. № РД11-94.К/370/24.11.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

161. Юсеин Реджеб Мехмед, молба вх. № РД11-94.Ю/94/23.11.2011 г. – 500 /петстотин/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  



162. Раймонд Юриевич Плохих, молба вх. № РД11-94.Р/345/28.11.2011 г. – 500 /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

163. Севда Асенова Демирова, молба вх. № РД11-94.С/674/29.11.2011 г. – 200 /двеста/ лв. за 
сина й Арун Алеков Юриев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

164. Анка Томова Йорданова,  молба вх. № РД11-94.А/535/29.11.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

165. Виолетка Великова Дюлгерова, молба вх. № РД11-94.В/444/29.11.2011 г. – 500 
/петстотин/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.  

166. Гюлю Али Исмаил,  молба вх. № РД11-94.Г/282/29.11.2011 г. – 300 /триста/ лв.   за 
дъщеря й Гюлджан Сали Мустафа, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

167. Кирил Митков Методиев,  молба вх. № РД11-94.К/381/30.11.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

168. Мирослав Алеков Чернев,  молба вх. № РД11-94.М/689/05.12.2011 г. – 300 /триста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

169. Силвия Маринова Семова-Кръстева, молба вх. № РД11-94.С/679/30.11.2011 г. - 1 000 
/хиляда/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

170. Теменужка Мартинова Асенова, молба вх. № РД11-94.Т/222/30.11.2011 г. – 200 
/двеста/ лв. за сина й Яшко Теменужков Асенов, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

171. Радослав Димитров Дилов,  молба вх. № РД11-94.Р/348/30.11.2011 г. – 200 /двеста/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

172. Димитричка Недялкова Радева, молба вх. № РД11-94.Д/351/28.07.2011 г. – 300 
/триста/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

173. Любен Петров Близнаков,  молба вх. № РД12-94.Л/1/03.01.2012 г. - 1 000 /хиляда/ лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

174. Жана Матеева Великова,  молба вх. № РД12-94.Ж/11/16.01.2012 г. - 2 000 /две хиляди/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

175. Тодорка Желева Славова, молба вх. № РД12-94.Т/18/23.01.2012 г. – 800 /осемстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

176. Надежда Иванова Иванова,  молба вх. № РД12-94.Н/36/18.01.2012 г. - 1 000 /хиляда/ 
лв.   за сина й Филип Иванов Иванов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

177. Надя Николова Иванова, молба вх. № РД12-94.Н/60/01.02.2012 г. – 400 /четиристотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

178. Злати Христов Димитров, молба вх. № ОС11-9910/12/18.01.2012 г. - 2 000 /две хиляди/ 
лв.  за съпругата му Горанка Василева Димитрова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

179. Мария Тодорова Сиракова, молба вх. № РД12-94.М/72/24.01.2012 г. – 800 /осемстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  



180. Милена Михайлова Илиева, молба вх. № РД12-94.М/80/25.01.2012 г. - 1 000 /хиляда/ 
лв. за сина й Николай Ивайлов Илиев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

181. Виолета Тодорова Авджиева,  молба вх. № РД12-94.В/70/27.01.2012 г. - 
500/петстотин/лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

182. Ана Тихомирова Демирова, молба вх. № РД12-94.А/101/31.01.2012 г. - 1 000 /хиляда/ 
лв. за сина й Пламен Анев Тихомиров, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

183. Марияна Асенова Иванова,  молба вх. № РД12-94.М/101/01.02.2012 г. – 200 /двеста/ 
лв. за сина й Владимир Мариянов Асенов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

184. Силвия Здравкова Симеонова, молба вх. № РД12-94.С/141/13.02.2012 г. – 400 
/четиристотин/ лв. за дъщеря й Есмералда Силвиева Симеонова, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

 185. Доротея Костова Иванова,  молба вх. № РД12-94.Д/31/12.01.2012 г. – 500 /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

186. Йорданка Сашева Рашкова, молба вх. № РД12-94.Й/16/13.02.2012 г. – 500 /петстотин/ 
лв. за сина й Силвестър Йорданов Сашев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

187. Нешка Велчева Иванова, молба вх. № РД12-94.Н/59/31.01.2012 г. -  500 /петстотин/ 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

188. Калин Иванов Йонашков, молба вх. № РД11-94.К/3/06.01.2012 г. – 1 000 
/хиляда/ лв. за дъщеря му Савина Калинова Йонашкова,  съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  
 



Приложение  
към решение № 293-9.  

 
 
 1. Хурие Марем Риза, писмо вх. № РД11-94.Х/20/10.02.2011 г. – не са приложени 

необходимите документи, няма основание за отпускане на еднократна помощ за лечевие. 
2. Елеонора Петкова Йорданова,  молба вх. № РД11-94.Е/43/31.01.2011 г. - не са приложени 

необходимите документи, няма основание за отпускане на еднократна помощ за лечевие. 
3. Мария Стефанова Ангелова, молба вх. № РД11-94.М/73/31.01.2011 г. - прекъснати 

здравноосигурителни права, няма основание за отпускане на еднократна помощ за лечение. 
4. Мария Йорданова Михайлова, молба вх. № РД11-94.М/314/28.04.2011 г. -  няма основание 

за отпускане на еднократна помощ за лечение. 
5. Николина Василева Георгиева, молба вх. № РД11-94.Н/246/19.05.2011 г. за дъщеря й 

Миглена Юлиянова Сашева - не са приложени необходимите документи, няма основание за 
отпускане на еднократна помощ за лечение. 

6. Цветанка Миткова Иванова,  молба вх. № РД11-94.Ц/41/27.06.2011 г. - прекъснати 
здравноосигурителни права, няма основание за отпускане на еднократна помощ за лечение. 

7. Дочка Руменова Борисова, молба вх. № РД11-94.Д/282/15.06.2011 г. - прекъснати 
здравноосигурителни права, няма основание за отпускане на еднократна помощ за лечение. 

8. Хатидже Али Мазлъм, молба вх. № РД11-94.Х/149/30.11.2011 г. - прекъснати 
здравноосигурителни права, няма основание за отпускане на еднократна помощ за лечение. 

9. Илия Александров Илиев, молба вх. № РД11-94.И/361/30.11.2011 г. - прекъснати 
здравноосигурителни права, няма основание за отпускане на еднократна помощ за лечение. 

10. Кремена Андреева Малчева, молба вх. № РД11-94.К/378/29.11.2011 г. - няма основание за 
отпускане на еднократна помощ за лечение.  



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 
№ 6 

от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие за подписване на Протокол за 
сътрудничество между Община Варна, Република България и Община 
Кейптаун, Република Южна Африка. 

(2) – избиране на общински съветници от Общински съвет – Варна, 
които да бъдат включени в състава на работна група, пряко ангажирана с 
разработването и прилагането на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие – гр.Варна 
 

    Докл.: Н. Георгиев – председател на ПК “ЕВМС” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

294-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 60 и чл. 61 
от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12000610ВН/14.03.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
подписан Протокол за сътрудничество между Община Варна, Република 
България и Община Кейптаун, Република Южна Африка, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
295-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

2 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и по предложение на 



Председателя на ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество” и във връзка с писмо от арх. Петър Йорданов – гл. 
архитект на Община Варна с изх. № РД 11-9200/615/24.01.2012 г., 
Общински съвет – Варна избира следните общински съветници от 
Общински съвет – Варна, които да бъдат включени в състава на работна 
група, пряко ангажирана с разработването и прилагането на Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие – гр.Варна, както следва: 
1. Николай Красимиров Георгиев 
2.Даниела Стефанова Иванова - Димова 
3. Иван Николаев Портних  
4. Таня Петкова Парушева 
5. д-р Лидия Велик Маринова 
6. Светлана Иванова Такева 
7. Костадин Тодоров Костадинов 
8. Добромир Йорданов Джиков 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 КЪМ РЕШЕНИЕ  

№ 294-10. 
 

ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
между 

ОБЩИНА КЕЙПТАУН, РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА 
( наричана по-долу „ Кейптаун” ) 

представлявана от Г-жа Патриша Де Лил в качеството на Изпълнителен 
кмет, надлежно упълномощен 

и 
ОБЩИНА ВАРНА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

( наричана по-долу „Варна” ) 
представлявана от Г-н Кирил Йорданов  в качеството на Кмет, надлежно 

упълномощен 
( Наричани по-долу „Страни” ) 

ПРЕАМБЮЛ 
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Кейптаун и Варна имат много сходни 
области на развитие и характеристики като туризъм, красива крайбрежна 
зона, природни дадености, защитени природни територии и големи 
многофункционални пристанища; 
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Кейптаун изразява намерение за 
установяване на партньорства с градове от Източна Европа, и за 
проучване на възможности за сътрудничество в областта на икономиката 
и индустрията с цел развитие на местната промишленост и търговия; 
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че през 2010 г. представители на Община 
Варна и бизнеса посетиха Кейптаун и обсъдиха икономически и търговски 
въпроси, и факта, че във Варна има развита корабна индустрия и утвърден 
медицински университет, известен с научните си и академични 
постижения; 
В ИЗРАЗ НА ЖЕЛАНИЕТО СИ да насърчат добрите връзки, 
приятелските отношения и взаимното разбирателство, и да установят 
ползотворно сътрудничество между двата града и техните жители, и 
В съответствие с принципите на равнопоставеност и взаимни ползи, 
СТРАНИТЕ се споразумяха за следното: 

Член 1 
Обхват на настоящия Протокол 

Страните декларират своето намерение да установят отношения на 
сътрудничество, съгласно действащите закони и разпоредби на 
съответната страна, в следните области: 
1. Икономика, индустрия и търговия; 
2. Информационни технологии; 
3. Транспорт; 



4. Здравеопазване; 
5. Култура, изкуство и туризъм. 

Член 2 
Цели на сътрудничеството 

Страните се ангажират да си сътрудничат за постигане на развитие и 
напредък в социално-икономическата област и устойчивото развитие в 
рамките на юрисдикцията на съответната община; и реализиране на 
пълния потенциала на всяка от тях. 

Член 3 
Области на сътрудничество 

За изпълнение на целите на настоящия Протокол, Страните се ангажират 
да си сътрудничат в следните области: 
3.1  Изграждане на интегрирани и устойчиви двустранни партньорство с 
цел обмен на опит, научни познания и добри практики; 
3.2  Проучване на възможностите и приоритетите на Страните, и 
предизвикателствата, пред които е изправена всяка от тях; 
3.3  Разработване на механизми за идентифициране на програми и проекти 
от взаимен интерес; 
3.4  Осъществяване на целите за устойчиво развитие на всеки град;  
3.5  Насърчаване на иновациите и обмена на знания. 

Член 4 
Срок на действие 

4.1  Настоящият Протоколът за сътрудничество влиза в сила от датата на 
подписване и остава в сила докато някоя от Страните не подаде писмено 
заявление за прекратяването му; 
4.2  Настоящият Протоколът за сътрудничество подлежи на 
преразглеждане в рамките на 3 (три) години от датата на подписване. 
Изменения и допълнения в текста на Протокола могат да бъдат правени с 
взаимното писмено съгласие на Страните. 

Член 5 
Уреждане на различия 

Всяка от Страните може да поиска провеждане на консултации с другата 
страна по спорни въпроси, които се отнасят до настоящия Протокол за 
сътрудничество. 

Член 6 
Гаранции 

6.1  Страните се ангажират да идентифицират и участват в проекти, които 
съответстват на целите на настоящия Протокол за сътрудничество; 
6.2  Страните гарантират, че след идентифициране на проекти по т.6.1, ще 
положат всички усилия да получат необходимата подкрепа за изпълнение 
и финансиране на проектите, и се ангажират да подпишат необходимите 
споразумения; 



6.3  Страните гарантират, че имат воля и правомощия за изпълнение на 
настоящия Протокол за сътрудничество; 
6.4  Страните гарантират, че настоящият Протокол за сътрудничество е в 
съответствие и не нарушава нормативните разпоредби на всяка от 
Страните. 

Член 7 
Финансиране 

7.1  Подписването на настоящия Протокол за сътрудничество не обвързва 
Страните с финансови задължения, които се предполагат или произтичат 
непосредствено с подписването му; 
7.2  В случай на финансови ангажименти или задължения, произтичащи от 
настоящия Протокол за сътрудничество, Протоколът следва да бъде 
преразгледан; 
7.3  Всяка промяна на настоящия Протокол за сътрудничество по смисъла 
на т.7.2 се извършва с писмено уведомление от двете Страни и влиза в 
сила с подписване на анекс. 

Член 8 
Мониторинг и организация 

Всеки град следва да определи представител, които да отговаря за 
надлежното изпълнение на настоящия Протокол за сътрудничество. 
Настоящият Протокол за сътрудничество е съставен на (дата)....2012 г. в 
град ..........., Република .........., в два оригинални екземпляра, на африканс, 
български и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В 
случай на различие в тълкуването, за меродавен се счита английският 
текст. 
 
За Кейптаун, Република Южна Африка 
1.  
2.  
 
ПАТРИША ДЕ ЛИЛ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КМЕТ  
 
За Община Варна, Република България 
1.  
2.  
КИРИЛ ЙОРДАНОВ 
КМЕТ  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 КЪМ РЕШЕНИЕ  

№ 294-10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERATION PROTOCOL 
 
 

by and between 
 
 

CITY OF CAPE TOWN MUNICIPALITY, 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 

(Hereinafter referred to as “Cape Town”) 
 
 

Duly represented by Ald Paticia De Lille in her capacity as Executive Mayor and duly 
authorized thereto 

 
 

  
and 

 
 
 

THE CITY OF VARNA, 
REPUBLIC OF BULGARIA 

(Hereinafter referred to as “Varna”) 
 
 

Duly represented by Mr  Kiril Yordanov  in his capacity as Mayor and duly authorized thereto 
 
 

 

   (Hereinafter referred as “the Parties”) 
 

 

  



Drafted by Ms Charnall Eastland on 28 October 2011 
Department: Legal Services: Corporate Advisory Services 

Charnall.Eastland@capetown.gov.za  

PREAMBLE 
 

        WHEREAS Cape Town and Varna share many areas of commonality, such as tourism 

and recreation, beautiful coastline, natural attractions, protected natural areas and large multi-

purpose ports 

 

WHEREAS Cape Town would like to establish a partnership in Eastern Europe and explore 

economic and industrial links that could benefit trade and industry in Cape Town 

WHEREAS Varna led a successful economic trade mission to Cape Town in 2010 and is home 

to a large shipping industry and an acclaimed medical university known for its academic and 

scientific research 

 
WHEREAS the Parties wish to promote better goodwill, friendship and mutual understanding, 

as well as favourable cooperation between the peoples of the two cities; and 
 
 WHEREAS the Parties have recognised the importance of the principles of  

   equality and mutual benefits. 
 
 NOW THEREFORE the Parties agree as follows: 

 
 

ARTICLE 1 
Purpose of this Declaration 

 
1.1 The Parties declare their intention to establish a co-operative relationship, in accordance 

with prevailing laws and regulations of each country, in the following fields: 

1.1.1 Economic, Industry and Trade. 

1.1.2 Information Technology. 

1.1.3 Transportation. 

1.1.4 Health. 

1.1.5 Culture and Art and Tourism 

 

mailto:Charnall.Eastland@capetown.gov.za


ARTICLE 2 
Objectives of the Cooperation 

 

The Parties undertake to work together in appropriate ways towards: 

 

2.1 Achieving growth and development related to social, economic and environmental goals 

within each CITY’s area of jurisdiction, and to realising the full potential of each CITY. 

 

ARTICLE 3 
Areas of Cooperation 

 

In giving effect to these undertakings, the Parties commit themselves: 

 

3.1 To build integrated and sustainable partnerships with one another in which expertise, 

research and best practices are shared with the goal of achieving the purposes as mentioned in 

2.1 hereof.  

 

3.2 To seek to understand each other’s priorities, capacities and constraints. 

 

3.3 To develop mechanisms to identify mutually agreed programmes and projects for the 

purpose of achieving the goals mentioned in 2.1 hereof.  

 

3.4 To further the development goals of each CITY in a sustainable manner. 

 

3.5 To promote innovation and knowledge transfer. 

  

ARTICLE 4 
Duration 

 

4.1 This Cooperation Protocol comes into effect upon signature and will remain effective 

unless and until terminated by written notice by either Party.  

 



4.2 This Cooperation Protocol shall be subject to a review within 3(three) years from the date 

of signature hereof. Any changes hereto shall be reduced to writing and signed by both Parties. 

ARTICLE 5 
Good Faith and Dispute Resolution 

 

The Parties must seek to resolve any dispute concerning the implementation   of this 

Cooperation Protocol through dialogue and discussions in good faith. 

 
ARTICLE 6 
Warranties 

 

6.1 The Parties commit to identify and undertake projects in line with the objectives of this 

Cooperation Protocol.  

 

6.2 The Parties warrant that when the projects as mentioned in 6.1 herein are identified, they 

shall make every effort to obtain the necessary authority to implement and fund said projects 

and further agreements will be entered into. 

 

6.3 The Parties warrant that they have the necessary authority and will to commit to this 

Cooperation Protocol.  

 

6.4 The Parties warrant that this Cooperation Protocol is in accordance with and does not 

conflict with their respective legal systems. 

                                                     
ARTICLE 7 

          Funding  

 

7.1 At the signing of the Cooperation Protocol there are no financial implications that are 

foreseen or immediately ascertainable.    

 

7.2 Should any financial implications or obligations arise out of this Cooperation Protocol, the 

Cooperation Protocol would be reviewed.  

 



7.3 Any renegotiated Cooperation Protocol as contemplated in clause 7.2 herein shall be 

reduced to writing and signed by both Parties. 

 

ARTICLE 8 
Monitoring and Administration. 

Each City will appoint a representative who will be responsible for the good execution of its 

provisions. 

Signed at                              on the               day of                                 2011 

Done in duplicate in Cape Town, Republic of South Africa, in six authentic copies, two of each 

in Afrikaans, Bulgarian and English. In the event of divergence of interpretation, the English text 

shall prevail.  

WITNESSES 

1. ________________________ for and on behalf of Cape Town 

2. ________________________ _________________________       

   Ald Patricia De  Lille  

   EXECUTIVE MAYOR 

Signed at                              on the               day of                                 2011 

Done in duplicate in Cape Town, Republic of South Africa, in six authentic copies, two of each 

in Afrikaans, Bulgarian and English. In the event of divergence of interpretation, the English text 

shall prevail.  

WITNESSES 

1. ________________________ for and on behalf of Varna 

 

2. ________________________ _________________________       

                     Mr  Kiril Yordanov    

                          MAYOR      



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 
№ 6 

от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на окончателен годишен план и  отчет на приходите и 
разходите по Бюджета на Община Варна за 2011 г.   

(2) – изменение на приложение № 10 към решение № 194-5, т. ХІ от 
Протокол № 4/01.02.2012 г. на Общински съвет – Варна. 

(3) – издаване на общинска гаранция в полза на „Градски транспорт” 
ЕАД, във връзка с теглене банков кредит. 

(4) – одобряване на текст на писмо за ангажимент от страна на 
Община Варна във връзка с финансиране на придобиването на 
„Транстриумф холдинг” АД от „Градски транспорт” ЕАД. 

(5) – вземане на решение за одобряване на годишен доклад за 
наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. за  
2011 г. и одобряване на програма за изпълнението му за 2012 г. 

(6) –  даване на съгласие да бъдат отпуснати заемообразно от бюджет 
2012 г. на Община Варна средства за мостово финансиране на проект 
„Подкрепа за разработване  на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие – гр. Варна”  на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.   

(7) – предоставяне на средства на „Двореца на културата и спорта” 
ЕАД - Варна за неотложен ремонт на сценичен подиум на Летен театър – 
Варна. 

(8) – вземане на решение за разкриване на нов корпус – разширение 
на ЦДГ № 8 „Христо Ботев” с 6 целодневни групи,  одобряване на 
численост на персонала и отпускане на средства за издръжка.   

(9) –  увеличаване щата на Домашен социален патронаж с 4 щатни 
бройки. 

(10) – преструктуриране на ОП „АСРУД” и приемане на нова 
организационна структура. 

(11) – даване на съгласие за теглене на банков кредит от  ДКЦ ІІ 
„Свети Иван Рилски” Варна ЕООД. 

(12) – вземане на решение за увеличаване на предвидените в Бюджет 
2012 г. средства за зимно почистване и поддържане. 



(13) – одобряване на текста на Договор за партньорство на Община 
Варна с Община Аврен, Община Аксаково, Община Белослав, Община 
Девня и Варненска Туристическа Камара и даване на съгласие за 
осигуряване на средства за съфинансиране по Приоритетна ос 3: 
„Устойчиво развитие на туризма на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.   

(14)– молби на граждани, относно опрощаване на държавни вземания. 
 

Докл.: Н. Пашов – общински съветник 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

296-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
29 и чл. 30 от ЗОБ, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложения на Кмета на 
Община Варна с изх. № № РД12000469ВН/13.03.2012 г., 
РД12000468ВН/13.03.2012 г. и РД12000468ВН-001/21.03.2012 г., Общински 
съвет – Варна приема окончателен годишен план и отчет на приходите 
на Община Варна за 2011 г. /Пр. 1/: 
 

 План 31.12.2011 г.            Отчет 31.12.2011 г. 
               / в лв./                 / в лв. /   
  
П Р И Х О Д И   -  ВСИЧКО                               213 875 775         208 690 297  
в т.ч.: 
1. Приходи за делегирани държавни дейности  87 793 708         83 130 960 
в т.ч. : 
Неданъчни приходи                               331 411               331 411  
Взаимоотнош. с ЦБ за държ. дейности      82 040 351         82 025 753 
Трансфери             1 253 227           1 253 227 
Временни безлихвени заеми    2 036                  2 036 
Операции с финансови активи и пасиви       4 166 683          /- 481 467/ 
 
2. Местни приходи                               126 082 067        125 559 337  
в т.ч.  
Имуществени и други данъци                            57 885 011           57 885 011 
Неданъчни приходи                                             49 179 393           49 179 393 
Взаимоотнош. с ЦБ за местни дейности            4 689 700             4 689 700 
Трансфери                                                                   161 574               161 574 
Временни безлихвени заеми                             /- 4 782 685/         /- 4 782 685/ 



Операции с финансови активи и пасиви        18 949 074            18 426 344 
296-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

29 и чл. 30 от ЗОБ, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложения на Кмета на 
Община Варна с изх. № № РД12000469ВН/13.03.2012 г., 
РД12000468ВН/13.03.2012 г. и РД12000468ВН-001/21.03.2012 г., Общински 
съвет – Варна приема окончателен годишен план и отчет на разходите  
на Община Варна за 2011 г. /Пр. 2, Пр. 3 /,  както следва: 
 
                                        План 31.12.2011 г.              Отчет 31.12.2011 г. 
 
Р А З Х О Д И  -  ВСИЧКО            213 875 775                  208 690 297 
в т.ч. по функции: 
 
  ФУНКЦИИ             План 31.12.2011 г.              Отчет 31.12.2011 г.                                                    
             / в лв./                                       / в лв./        

 
І. Общи държавни служби                                     15 157 189             15 157 189 
ІІ. Отбрана и сигурност                                    2 514 506               2 456 215  
ІІІ.  Образование                           74 620 254  72 208 724 
ІV. Здравеопазване                          12 910 137           10 549 278 
V. Социално осигур.,подп.и грижи                        11 268 019           11 265 361 
VІ. Жил.стр.,БКС и опазв.околната среда              62 779 893          62 457 372  
VІІ. Почивно дело,култура и религ. д-сти               9 023 169    9 001 990  
VІІІ. Икономически д-ти и услуги                          23 238 447         23 230 007  
ІХ. Р-ди некласифицирани в др.функции                    2 364 161         2 364 161  
 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                                   213 875 775      208 690 297 

 
296-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

29 и чл. 30 от ЗОБ, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложения на Кмета на 
Община Варна с изх. № № РД12000469ВН/13.03.2012 г., 
РД12000468ВН/13.03.2012 г. и РД12000468ВН-001/21.03.2012 г., Общински 
съвет - Варна приема отчет на разходите по инвестиционната програма 
на Община Варна към 31.12.2011 г. в размер на 31 231 927  лв. (Пр. 4, Пр. 8, 
Пр. 10,  Пр. 11, Пр. 12), в т.ч.: 
     а/ целева капиталова субсидия – 2 540 400 лв. 
     б/ банков заем от 2011 г. – 11 775 395 лв. 
     в/ остатък от облигационен заем от 2010 г. – 3 930 557 лв. 
 



296-11-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
29 и чл. 30 от ЗОБ, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложения на Кмета на 
Община Варна с изх. № № РД12000469ВН/13.03.2012 г., 
РД12000468ВН/13.03.2012 г. и РД12000468ВН-001/21.03.2012 г., Общински 
съвет – Варна приема преходен остатък от 2011 г. в размер на 5 170 880 
лв., /Пр.9/,  в т. ч.:     
            
-  за Държавни дейности:                                                4 648 150 лв., в т. ч.: 
функция Отбрана и сигурност                                                58 291 лв. 
функция Образование                                                         2 207 816 лв.  
функция  Здравеопазване                                                    2 360 859 лв. 
функция Почивно дело,култура и религ. д-сти                     21 179 лв. 
функция Икономически д-ти и услуги                                            5 лв. 
 
- За Дофинансиране на държ.дейности                              400 лв., в т.ч.: 
функция Социално осигур.,подп.и грижи                                   400 лв.        
 
-   за  Местни дейности:                                                   522 330 лв. , в т.ч.: 
 функция Образование                                                        191 374 лв.                   
 ф-я Жил.строителство, БКС и опазв.околната среда      322 521 лв. 
 функция Икономически д-ти и услуги                                8 435 лв. 
 
 
     296-11-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29 
и чл. 30 от ЗОБ, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложения на Кмета на 
Община Варна с изх. № № РД12000469ВН/13.03.2012 г., 
РД12000468ВН/13.03.2012 г. и РД12000468ВН-001/21.03.2012 г., Общински 
съвет – Варна приема отчет за целеви разходи към 31.12.2011 г.: 

       1. Помощи по решения на Общински съвет: 
       а) Лечение на граждани, помощи за социално слаби и други  - по 

бюджета на дейност  „Общинска администрация” – 804 300 лв., в т.ч. 12 000 
лв. за подпомагане на деца на загинали полицаи. 

       б)  Погребения на социално слаби и бездомни  - по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали”   – 10 356 лв.                                    

        в) Програма „Ин витро” - по бюджета на дейност „Други дейности 
по здравеопазването” – 39 034 лв.  

       г) Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на 
местна дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”  - 7 597 699 лв.  

 



      2. Международни и местни културни прояви – 2 201 581 лв. /  Пр. 14/. 
      3. Отчет на план - сметка “Чистота” за 2011 г.  в размер на 24 855 261 

лв. и преходен остатък към 31.12.2011 г. в размер на 6 930 816 лв., в т.ч. от 
такса битови отпадъци - 5 919 159 лв. и лихви по събрани такси от минали 
години в размер на 1 011 657 лв.  /Пр.7/.  

     4. Социална програма на Община Варна – отчет за 2011 г. без 
капиталови разходи – 2 240 507 лв., отчет с капиталови разходи – 2 470 622 
лв. 

     5. Отчет на разходите на общинските предприятия 11 161 937 лв. ( Пр. 
6 ). 

     6 Отчет на програмата за развитие на туризма за 2011 г. с приходи от 
туристически данък /Пр. 15/. 
 

296-11-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
29 и чл. 30 от Закона за общинските бюджети, чл. 53 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по 
предложения на Кмета на Община Варна с изх. №№ 
РД12000469ВН/13.03.2012 г., РД12000468ВН/13.03.2012 г. и 
РД12000468ВН-001/21.03.2012 г., Общински съвет – Варна приема отчет на 
извънбюджетната план сметка „Приватизация” за 2011 г., / Пр. 13/.  
  
                                  91 %                                        9 %                                         100 % 
                        План           Отчет                    План        Отчет                   План         Отчет 
            31.12.2011г.   31.12.2011г.     31.12.2011г.   31.12.2011г.   31.12.2011г.   31.12.2011г.    
 
        Приходи         770 500         770 500           39 900        39 900        810 400       810 400 
        Разходи           768 240         768 240          21 306        21 306         789 546      789 546  
        Наличност       2 260             2 260              18 594         18 594          20 854       20 854 
 

296-11-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
29 и чл. 30 от ЗОБ, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗОД и по 
предложения на Кмета на Община Варна с изх. № № 
РД12000469ВН/13.03.2012 г., РД12000468ВН/13.03.2012 г. и 
РД12000468ВН-001/21.03.2012 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
състоянието общинския дълг за 2011 г., / Пр. 16/. 

296-11-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Закона за 
уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни 
влогове и Правилника към него и по предложения на Кмета на Община 
Варна с изх. № № РД12000469ВН/13.03.2012 г., РД12000468ВН/13.03.2012 
г. и РД12000468ВН-001/21.03.2012 г., Общински съвет – Варна приема 
отчета за дейността на Местната комисия по Закона за уреждане на правата 



на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ 
към Националния компенсационен жилищен фонд за периода 2007 г.- 2011 
г., съгласно представен отчет /Пр. 17/. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 4, въздържали се – 4, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 

297-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД12001006ВН/21.03.2012 г., 
Общински съвет – Варна изменя приложение  № 10 от Бюджета на Община 
Варна за 2012 г. към решение № 194-5, т. ХІ от Протокол № 4/01.02.2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 5, въздържали се – 6, отсъстват – 7/ 

 
 
      
 
 
 298-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 2 и чл. 
14, във връзка с чл. 40 от Закона за общинския дълг и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № РД12000383ВН/09.03.2012 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Община Варна да издаде общинска гаранция в 
размер на 5 400 000 лв. за гарантиране на дълг на „Градски транспорт” 
ЕАД, във връзка с теглене на банков кредит за закупуване на 100% от 
акциите на „Транстриумф холдинг” АД в размер на 9 700 000 евро. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8, не участват в 

гласуването – 1/ 
 

 
 
 
 
 

299-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с писмо от г-н Емил Данаилов – Председател на Съвета на Директорите на 
„Градски транспорт” ЕАД - Варна с № ОС12000086ВН/15.03.2012 г., 
Общински съвет – Варна одобрява текст на писмо за ангажимент от 
страна на Община Варна, във връзка с финансиране на придобиването на 



„Транстриумф холдинг” АД от „Градски транспорт” ЕАД, съгласно 
приложение. 

Възлага на Кмета на Община Варна да подпише писмото за 
намерение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 

300-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 
и чл. 24, т. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 1, т. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,  и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12000574ВН/14.03.2012 г., Общински съвет – Варна решава: 

• Одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 
Общинския план за развитие 2007-2013 г. за периода от 01.01.2011 г. до 
31.12.2011 г., съгласно приложение. 

• Одобрява Програмата за изпълнение на Общинския план за 
развитие  за 2012 г., съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 

301-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД11-9200/615/21.01.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати заемообразно от 
Бюджет 2012 г. на Община Варна средства в размер на 232 000.00 лв. 
(двеста тридесет и две хиляди лева) за мостово финансиране на 
допустимите разходи по проект “Подкрепа за разработване на Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна” в рамките на схема 
BG161РО001/1.4-07/2010 “Подкрепа за интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска” на ОП „Регионално развитие” до възстановяването им 
от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 



 
302-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12-9200/7/16.01.2012 
г., Общински съвет – Варна предоставя на „Двореца на културата и спорта” 
ЕАД – Варна средства в размер на 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ за 
извършване на неотложен ремонт на сценичен подиум на Летен театър – 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 

303-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 
8 от Закона за народната просвета и чл.15, ал.1 и 2 от ППЗНП и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № РД 12-9302/47/29.02.2012г., 
Общински съвет – Варна разкрива нов корпус – разширение на ЦДГ № 8 
„Христо Ботев” с 6 /шест/ целодневни групи. 

303-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 45, ал. 1 от 
ПМС №367/29.12.2011 г., за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2012 г. и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД 12-9302/47/29.02.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
численост 23 щатни бройки персонал и средствата за трудови 
възнаграждения и осигуряване в размер на 137 570 лв., съгласно 
приложение, дейност 311 „ЦДГ”, дофинансиране.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 

304-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
писмо от  ВрК „Структури и общинска администрация” с № РД11-
9302/229/18.01.2012 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с № 
РД11-9302/229/29.12.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
увеличен щата на „Домашен социален патронаж” – второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити към функция V „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи”, дейност 524 с 4 /четири/ щатни бройки местна 
дейност – шофьори по НКПД 2011 г. – 8322 2002. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 



за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 
 
 

305-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
52 от ЗОС, писмо от ВрК „Структури и общинска администрация” с № 
ОС11-9302/216/18.01.2012 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС11-9302/216/01.12.2011 г., Общински съвет – Варна 
преструктурира Общинско предприятие “АСРУД” и приема нова 
организационно – управленска структура, съгласно приложение. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 

         306-11. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, 
т. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и заявление 
от управителя на ДКЦ ІІ „Свети Иван Рилски” Варна ЕООД с № 
ОС12000034ВН/07.03.2012 г., Общински съвет – Варна дава на ДКЦ ІІ 
„Свети Иван Рилски” Варна ЕООД съгласие за теглене на банков кредит за 
оборотни средства в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лв. за срок до 5 
години с обезпечение вземания по договор с НЗОК. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 

307-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД12000954ВН/21.03.2012 г., във 
връзка със сложната метеорологична обстановка,причинила щети, 
изискващи аварийно възстановяване на нарушената пътна настилка по 
райони и необходимост от допълнителни дейности по зимното поддържане 
и почистване, Общински съвет – Варна увеличава средствата за зимно 
почистване и поддържане с 2 810 000 лв. в дейност  623 „Чистота” в т.ч. 
§§10-20 – 1 600 000 лв; §§10-30 – 1 210 000 лв. и намалява средствата в 
дейност 898 „Други дейности по икономика” - §§10-00 – 810 000 лв. и 
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” - §§ 
10-30 – 2 000 000 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 



308-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61, 
ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД12000330ВН/09.03.2012 г., Общински съвет – Варна решава: 

• Одобрява текста на Договора за партньорство на Община 
Варна с Община Аврен, Община Аксаково, Община Белослав, Община 
Девня и Варненска Туристическа Камара, за целите на проектното 
предложение по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, 
Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг 
на дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна 
програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

• Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Договора 
за партньорство на Община Варна с Община Аврен, Община Аксаково, 
Община Белослав, Община Девня и Варненска Туристическа Камара, 
за целите на проектното предложение по Приоритетна ос 3 „Устойчиво 
развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013 г. 

• Дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране в 
размер до 21 894,37 лева /двадесет и една хиляди осемстотин деведесет и 
четири лева и тридесет и седем стотинки/, което представлява 87,58% 
/осемдесет и седем цяло и петдесет и осем процента/ от сумата, определена 
за задължителен финансов принос по проектно предложение по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на 
туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



309-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо № ОС11-9910/10/26.07.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да се опрости задължението на ДАНИЕЛА 
ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА от гр. Варна, ул. “Ф. Ж. Кюри” № 7, вх. “Б”, 
ет. 5, ап. 17.   

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 

310-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо № ОС11-9910/11/03.08.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да се опрости задължението на ВЕСКА КОСТОВА 
ЖЕЛЯЗКОВА от гр. Варна, кв. “Св. Иван Рилски” № 29, вх. “А”, ет. 1, ап. 2.   

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 

311-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо № ОС11-9910/14/27.10.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да се опрости задължението на ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВА ДОЛИНСКА от гр. Варна, ул. “Брегалница” № 60, вх. “В”, 
ет. 1, ап. 6.   

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



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 
№ 6 

от заседание, проведено на 28.03.2012 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК към 

Общински съвет – Варна. 
 Докл.: Н. Апостолов – председател на ОбС 

         
Общ брой присъстващи общински съветници -43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

312-12. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Финанси и 
бюджет” Иван  Николаев Портних. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
   
 
313-12. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Туризъм, 
търговия и рекламна дейност” Снежана Николова Донева. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

314-12. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Структури и 
общинска администрация” Николай Георгиев Стоянов. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



315-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Собственост и 
стопанство” общинския съветник Жельо Петров Алексиев. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

316-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинския съветник Жельо Петров 
Алексиев да бъде член на ПК “Европейски въпроси и международно 
сътрудничество”. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
317-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Младежки 
дейности и спорт” общинския съветник Николай Красимиров Георгиев. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

318-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинския съветник Николай 
Красимиров Георгиев да бъде член на ПК “Здравеопазване”. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
319-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Култура и 
духовно развитие” общинския съветник Славчо Славов Славов. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 



320-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинския съветник Славчо Славов 
Славов да бъде член на ПК “Финанси и бюджет”. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
321-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Собственост и 
стопанство” общинския съветник Юлияна Атанасова Боева. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
322-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинския съветник Юлияна Атанасова 
Боева да бъде член на ПК “Здравеопазване”. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
323-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинския съветник Юлияна Атанасова 
Боева да бъде член на ВрК “Изработване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 



324-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинския съветник Петър Димитров 
Тодоров да бъде член на ВрК “Изработване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 
 
325-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинския съветник Ивайло Симеонов 
Бояджиев да бъде член на ВрК “Изработване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
326-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава общинския съветник Петър Николаев 
Липчев да бъде член на ВрК “Изработване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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