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ОТНОСНО: Питания и отговори

         Веселин ДАНОВ
         Уважаеми господин главен секретар, обръщам се към вас поради отсъствието на 
господин Йорданов по един мисля проблем огромен за град Варна. Става дума за Морската 
градина, Летния театър, където един месец тече ремонт или подмяна на настилката пред 
Летния театър, който трябваше да свърши до вчера. В разговора ми с фирмата разбрах, че 
закъснението се дължи на късно зададено задание от Община Варна. Дали  е така не ме 
интересува и никой от града не го интересува. Интересува ни това, че първо тази фирма 
работиха основно до вчера с пет-шест души. Вчера говорих с г-н Фурчев, който гарантира че 
от днес ще работят над тридесет души. Дано да е така, но каза че ще приключат с 
оформянето на градината без ток, без никакви други осветителни проблеми и така до 20 юни. 
Къде е другия проблем още по-големия. Фирмата, която трябва да ремонтира Летния театър и 
фасадата на Летния театър въобще не е започнала нищо. И се получи следната ситуация. 
Отпред ще бъдат наредени и фугирани плочите до седмица, след което ще започне 
измазването на външната фасада, типично по български си я караме, ще оцапаме както се 
казва цялото положение. Не знам дали ще има Варненско лято, балетен конкурс и т.н. Сега 
там се хвърлиха 860 – 870 х.лв. за отвънка, не знам колко е вътрешното. Но аз съм убеден, 
убеден съм твърдо, че градината ще стане по-хубава, възхитен съм от нещата, които се 
правят, но в крайна сметка защо винаги се прави в България така. Пътувах скоро от София до 
Варна и точно сега се ремонтират пътищата и магистралите. Точно лятото се прави ремонт на 
Морската градина. Мисля, че месеците март и април бяха идеални, да не кажа по-хубави от 
май за този ремонт. Друго нещо което ми направи впечатление. От тези празници десет дни 
така наречени никой не работеше в Морската градина и когато аз пак попитах ми казаха “Е 
нали са празници”. Къде го има това по света. И Вторият ми въпрос, ако това е частна фирма 
ваша, моя или на когото и да е строим хотел  или някаква сграда ще оставим ли тези 
работници десет дни? Напротив. Аз гледам по Златни пясъци, по Слънчев бряг се строи 
денонощно, когато има проблем. Не е проблем нашата морска градина и какво състояние ще 
бъде накрая. 24 май сега деца и ученици и т.н. там не могат да се разхождат. Примерно 
говоря. Майки с деца също. А идват пак казвам конкурси международни, как ще ги 
посрещнем? С разбити и омазани зали, театър и т.н. Това ми е питането. 

         Пламен НАЧКОВ
         Използвайки правомощията си по ЗМСМА имам желанието да направя три питания към 
кмета на община Варна. За съжаление той го няма. Мисля, че се води протокол и ще бъде 
информиран за това, за което желая да получа отговор. За какво става дума в първото ми 
питане. Това е организацията на работа в дирекцията “Местни данъци и такси”. Какво имам 
напредвид. Аз получавам лично съобщение от тази дирекция, че съм длъжник, имам три 
автомобила и не съм си плащал данъците. Отивам на среща със служителката, която ми е 
пратила това съобщение да видя кой ми е направил дарение на автомобилите, тъй като аз до 
настоящия момент нямам такива автомобили. Служителката вместо да обърне внимание и 
реши проблема, каза, че проблема бил мой и аз да съм доказвал, че нямам автомобили. След 
това използвах възможността да напиша възражение до кмета на общината като 
упълномощено лице по Закона за местните данъци и такси да обърне внимание на това  



разминаване в информацията. И вместо да получа отговор от кмета получавам отговор от 
един началник отдел, който ми се извинява за станалото недоразумение. Значи, аз мисля, че в 
Общината е сбъркан документооборота кой на кого какво отговаря. Дори даже директора на 
дирекцията не си е направил труда да подпише този отговор. В тази връзка  аз така лично 
разговарях с г-н Куликов и той каза, че това, което през пощата, която минава през него е 
честа практика да има такива жалби. Това ме наведе на мисълта, че има голямо разминаване в 
базата данни като информация за данъчно задължените лица в Община Варна. Въпреки 
разговора, който проведох с доц.Борисов аз не получих ясни ангажименти какво ще се случи 
и ще се подобри отношението на чиновника, общинския, към данъчно задължените лица, 
защото има една практика, с  която е добре да се запознаят как в света се събират данъците и 
какви форми се използват. И затова в заключение по първия въпрос моля да ми бъде дадена 
информация какви управленски организационни решения ще се вземат от страна на Община 
Варна в частност общинската администрация за подобряване организацията на работа в тази 
дирекция, тъй като от нея зависи изпълнението на бюджетните приходи и какво се прави за 
усъвършенстване на информационната база данни за данъчно задължените лица. Между 
другото това съобщение го получих тъй като аз бях първия, който критикува работата на 
дирекцията и веднага по ЕГН след една седмица получих, че съм данъчно задължено лице, 
това си е проблем на този, който го е пратил. 

       Вторият ми въпрос е за нарушения в район Владиславово на временни преместваеми 
съоръжения. По една случайност аз  се съгласих да оглавя комисията за временни 
преместваеми съоръжения в р-н Владиславово, но преди това получих няколко сигнала за 
нарушения, които още от предния мандат не са решени в р-н Владиславово и спрях 
издаването на разрешителни от името на комисията разбира се, не че еднолично съм 
действал. И в крайна  сметка повече от месец и половина във Владиславово бл. 19, даже днес 
има публикация във вестника, ЕТ “Тонко 32 Цветан Андреев” не взема мерки да изпълни 
предписанията да отстрани нарушенията, които е извършил. И в тази връзка моля кмета да се 
намеси лично, ще му дам информация и за други такива обекти на територията на р-н 
Владиславово, тъй като явно не е по силите на районната администрация във Владиславово 
да реши проблема с незаконните бараки на територията, макар, че е краен квартал. Все пак 
наредбата е една и  трябва да се изпълнява на територията на Община Варна. Снимка с 
обекта ще предоставя на главния секретар за да може да вземе отношение. 

       Третият ми въпрос е също за временен обект, който се разкри в градинката в чупката до 
Архивите до Окръжния съд. Може би това е така наглост от страна на тоз, който е издал 
разрешението. Как може в една градинка, в една чупка, в една алея да се разположат по 
продължението на алеята шест маси. Много ви моля да проверите и да получа информация 
по този случай кой е издал разрешението и на какво основание. Има ли го в схемата този 
обект и как е попаднал там. Подобен е случая и с паркирането на коли в тази градинка, макар 
че нееднократно сме разговаряли с г-н Бакалов продължават паркирането на автомобили в 
тази градинка, а сега изникна и този търговски обект.

 Моля на трите поставени въпроса да получа отговор. Благодаря ви за вниманието.

 Цанко ЦВЕТАНОВ
       Уважаеми г-н председател, колеги, уважаеми г-да заместник кметове, имам три питания 

към кмета на община Варна. 

       Първият ми въпрос е каква е причината да се бавят подписването на заповедите на 
подробните устройствени планове от кмета на общината в законноустановения срок? Имам 
информация, че те от януари месец отлежават в кабинета на г-н Йорданов. 

       Вторият ми въпрос е кога ще ни бъде предоставено на общинските съветници Общия 
устройствен план? Искам да получа точна дата, месец, година, а не отговор в стила когато му 
дойде времето. 



         И третия ми въпрос е има ли подписан приемателно-предавателен протокол между 
кмета на община Варна и екипа, изготвящ Общия устройствен план на гр.Варна, за 
предаването на Общия устройствен план или части от него? Благодаря.

         Данчо СИМЕОНОВ
         Уважаеми дами и господа, моя въпрос е към кмета на община Варна и председателя на 
Общинския съвет и питането е във връзка с доклад на Сметната палата на Република 
България за резултатите от извършен одит на изпълнението на дейността по управление и 
разпореждане с общинско имущество в община Варна през периода 1998-2005 година. Този 
доклад за одита е връчен през месец юли 2007 година и в него срок за изпълнение по 
препоръките към кмета е шест месеца от получаване на доклада и седем месеца за 
изпълнение на препоръките от Общинския съвет-Варна. Та бих искал да попитам какво бе 
направено по тези препоръки, къде то е оповестено и как гражданите на Варна могат да се 
запознаят със стратегия, програма или план за  разпореждане с общинско имущество от 
изпълнението на които произтичат решенията за замяна, продажба или апортиране на 
конкретни имоти. Кога имотите, частна общинска собственост, съществуващи или станали 
предмет на замяна ще бъдат публично оповестени. В този одитен доклад е казано, че срещу 
имущество за един лев на общината през 2006 г. и 2007 г. общината получава дивидент 0.04 
ст. на един вложен лев. Та въпроса е какъв е дивидента за 2006 и 2007 г. на така добре 
управляваните дружества, които имат такива чудесни бордове на директорите. И накрая 
какво е направено по препоръките към кмета и Общинския съвет в този доклад. Благодаря ви. 

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, вероизповедания, 
медии”  относно: 

- удостояване на актьора Данаил Мишев,  Борислав Дончев,  Енчо Чакъров с Почетния ЗНАК 
„За заслуги към Варна” – златен и по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура 
и на славянската писменост;

- удостояване с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен на: доц. Яко Кузманов, ст.н.с.І 
ст., дбн Камен Проданов – златен /посмъртно/, инж. Иван Алексиев; 

- за удостояване с Голямата награда „Варна” и награда „Варна” за изкуство и култура;

- приемане на Основни насоки  в работата на Общината за стимулиране на   творческите 
процеси във Варна през периода 2008-2009 година;

- 18 % от общите приходи от Третата национална изложба "Съкровищата на България. 
Богове, хора и маски" да бъдат предоставени на НАИМ при БАН;

- финансиране на творчески проекти;

- преместване Паметника на френските войници загинали в Кримската война в Морската 
градина. 
Докл.: П. АНЧЕВ – Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 43

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

470-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на 
Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение на 
Председателя на Общински съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г., Общинският 
съвет – Варна удостоява актьора ДАНАИЛ МИШЕВ с Почетния ЗНАК „За заслуги към 
Варна” – златен, за неговите огромни заслуги за развитието на театралното изкуство във 



Варна, за високото му майсторство на драматичен актьор и по случай 24 май – Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост.

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

471-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на 
Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение на 
Председателя на Общински съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г., Общинският 
съвет – Варна удостоява БОРИСЛАВ ДОНЧЕВ с Почетния знак „За заслуги към Варна” – 
златен, за големия му принос в развитието на оркестъра на Оперно-филхармонично 
дружество - Варна, за издигане равнището на музикалния живот в нашия град и за високото 
му изпълнителско майсторство като солист и артист-оркестрант, проявено у нас и в чужбина 
и по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/

472-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на 
Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение на 
Председателя на Общински съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г., Общинският 
съвет – Варна удостоява ЕНЧО ЧАКЪРОВ – директор на Радио Варна, с Почетния знак „За 
заслуги към Варна” – златен, за големия му принос в развитието и утвърждаването на Радио 
Варна като обществена медия, за ролята и мястото на Радио Варна в обществения, 
стопанския и културния живот на града  и по случай 24 май – Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост.

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/

473-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на 
Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение на 
Председателя на Общински съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г. и Кмета на 
Община Варна с вх. №РД-8-9302/59/19.05.2008 г.,  Общинският съвет – Варна удостоява с 
Почетния знак „За заслуги към Варна” – златен доц. д-р ЯКО КУЗМАНОВ ГЕОРГИЕВ – 
за неговата цялостна научна дейност, за постиженията му в областта на гръдната хирургия и 
за неговата високо професионална преподавателска дейност в продължение на 43 години, 
отдадени безрезервно на “Медицински Университет – Варна” и по случай 24 май – Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост.

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/

474-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на 
Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение на 
Председателя на Общински съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г. и Кмета на 
Община Варна с вх. №РД-8-9302/59/19.05.2008 г.,  Общинският съвет – Варна удостоява с 
Почетния знак „За заслуги към Варна” – златен ст.н.с. І ст., д.б.н. КАМЕН ПРОДАНОВ – 
посмъртно, за неговия изключителен научен принос в ихтиологичната наука в национален и 
световен мащаб и по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост.

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/

475-2. На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, чл. 5, чл.7 и чл. 9 на 
Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение на 
Председателя на Общински съвет – Варна с вх. № ОС-8-9303/24/24.04.2008 г. и Кмета на 
Община Варна с вх. №РД-8-9302/59/19.05.2008 г.,  Общинският съвет – Варна удостоява с 
Почетния знак „За заслуги към Варна” – златен инж. ИВАН АЛЕКСИЕВ– за неговите 
големи заслуги в областта на научната информация, за постиженията му в изучаване 
историята на морската наука и техника във Варна и по случай 24 май – Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост.



/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/

476-2.  На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 и чл. 5 от Статута за 
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и чл. 9 от Статута за присъждане 
на награда “Варна” за изкуство и култура, Общински съвет – Варна, утвърждава 
решението на Журито за удостояване с Голямата награда “Варна” и Награда “Варна” за 
изкуство и култура, прието на 13.05.2008 г., съгласно приложение № 1.

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/

477-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл.17, ал.1, т. 5 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема Основни насоки в работата на Общината за стимулиране на 
творчески процеси през периода 2008 – 2009 г., съгласно приложение № 2.

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

478-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, т. 1 и т.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
дава съгласие на РИМ – Варна  да предостави 18 % от  приходите от билети от Третата 
национална изложба "Съкровищата на България. Богове, хора и маски" на НАИМ при БАН, 
като финансова компенсация за предоставените експонати от основната експозиция на 
НАИМ.

 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

479-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с “Принципи за 
финансиране на проекти в изкуството и културата”, приети с решение на Общински 
съвет № 1495-9(23)/09.02.2005 г., Общински съвет – Варна,  утвърждава Решение на ПК 
“Култура, вероизповедания, медии”, прието с Протокол № 11 от 25.04.2007 г., за финансиране 
на проекти в изкуството и културата, съгласно приложение № 3. 

         Проектите трябва да бъдат реализирани най-късно до 31.12.2008 и да се предоставят 
финансови отчетени за изразходване на получените средства в срок до 31.01.2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

480-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗСМСА, чл. 3 и чл. 14 от Правилник за поставяне на 
паметници, мемориални знаци и художествени пластики на територията на Община Варна и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/62/11.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна,  решава да бъде преместен паметника на френските войници, загинали в 
Кримската война от сегашното местоположение – разклона Виница – Кичево в Морската 
градина, град Варна.

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

481-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗСМСА, чл. 3 и чл. 14 от Правилник за поставяне на 
паметници, мемориални знаци и художествени пластики на територията на Община Варна и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/62/11.02.2008 г., Общински 
съвет – Варна, предлага преди издаването на разрешение новото местоположение на 
паметника на френските войници, загинали в Кримската война по смисъла на ЗУТ да бъде 
съгласувано с НИПК – София и Областния управител на област Варненска.

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Р Е Ш Е Н И Е
на журито за удостояване с Голямата награда „Варна” и

награда „Варна” за изкуство и култура



На заседание, проведено на 12 май 2008 г. Жури  в състав: Панко Анчев – председател и 
членове Вера Стойкова, Данаила Делева, Екатерина Чешмеджиева, Иван Овчаров, Румен 
Серафимов и Христо Гинев, избрано с решение на ПК „Култура, вероизповедания, медии”, с 
тайно гласуване в присъствието на представители на журналисти от местни и национални 
медии реши:

І. Голямата награда „Варна” се присъжда на Марин Чонев за цялостното му творчество на 
хоров диригент и за приноса му в развитието на музикалния живот на Варна;

ІІ. Награда „Варна” се присъжда в следните раздели:

1. Визуални изкуства – Мария Чакърова – за високи постижения в областта на 
графиката, живописта и графичния дизайн, за цялостното й творчество и за изявите й 
през 2007 г. 

2. Театър ( драматичен и куклен) – Диана Цолевска – за цялостното й творчество, за 
приноса й за развитието на изкуството на кукления театър във Варна и за успешните й 
изяви през 2007 г.; 

3. Опера – Арсени Арсов – за цялостното му творчество на оперен певец и за 
издадените му през 2007 г. CD със записи на негови изпълнения; 

4. Танц – Мариела Чанкова – за приноса й  като корепетитор в развитието и  
утвърждаването на балетната трупа на ОФД-Варна; 

5. Кино- и телевизионни фирми – Добри Кискинов – режисьор и Димитър Демрански 
– оператор – за проявено високо художествено майсторство в ТВ поредиците на 
РТВЦ-Варна „По брега” и „Паметта ни”; 

6. Публицистика и журналистика – Петър Герчев – за многогодишната му успешна 
дейност на спортен журналист и за книгата „През годините на три века – спортен 
алманах на Варна”; политическото предаване на Радио Варна „Позиция” – за 
майсторството в отразяването и коментирането на политическите процеси в града и 
страната; 

7. Архитектура – Тодор Даскалов – за проявено високо майсторство в проектирането и 
изграждането на обект „Вилно селище” в град Бяла; 

8. Художествен превод – Тихомир Йорданов – за цялостното му творчество на преводач 
и за книгата му „Руски поети на мой глас”, издадена през 2007 г.; 

9. Организация, подпомагане и популяризиране на културата и изкуствата – Пенка 
Живкова – за многогодишната й богата и успешна дейност в организацията  и 
управлението на културния живот на Варна. 

В останалите раздели, предвидени в Статута за удостояване с награда „Варна” за изкуство и 
култура, награди не се присъждат.

     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОСНОВНИ   НАСОКИ 

в работата на Общината за стимулиране на творческите процеси
във Варна през периода 2008-2009 година 

 Най-важната грижа на Община Варна в сферата на културата е стимулирането на 
творческите процеси в града. Във Варна творят писатели, художници, музиканти, танцьори, 
архитекти, публицисти и журналисти с голямо национално значение, които правят чест на 
българската национална култура. Но градът все още не е показал, че  те са неговата основна 
грижа в сферата на културата и изкуствата, за да могат и те да дадат максимума от 
възможностите си за издигане културното равнище на Варна. Община Варна на проявява 
достатъчно внимание и не поощрява творческите процеси.        Издигането на кандидатурата 
ни за европейска столица на културата през 2019 година и обявяването на 2010 година за 



Година на европейската култура във Варна поставя пред общинската администрация и 
Общинския съвет проблема за утвърждаването на града като място, в което се създава високо 
художествено изкуство от  значими творци. Тези творци трябва  да получат необходимите 
условия за плодотворна творческа работа.

2008 и 2009 година ще бъдат години на особено активен художествен живот във Варна. 
Общината  ще отдели достатъчно средства в своя бюджет в параграф „Творчески проекти” на 
функция „Култура” от бюджета на общината, чрез които да се поощрява създаването и 
разпространението на нови творби на литературата, визуалните изкуства, театъра, операта, 
музикално-изпълнителското и авторското творчество. Община Варна ще помага с всичките 
си възможности на професионалните творци, за да могат те лесно и бързо да издават своите 
книги, организират самостоятелни и общи художествени изложби, поставят на сцена нови 
творби на сценичното изкуство. Това включва и заплащането на наеми за зали и сцени, 
изработване на афиши и плакати, реклама и т.н. Ще бъдат отделяни и средства за откупки на 
картини, книги, спектакли. Ще се стимулира организирането на професионалните творци в 
колективи за осъществяването на самостоятелни творчески проекти в различните изкуства 
(оркестри, театрални формации, издания за изкуство и култура).

Ще се разшири практиката да се честват заслужили творци на Варна, като тези чествания ще 
станат истински общоградски празници за творческата интелигенция в града, доказателство, 
че Варна високо цени своите майстори на изкуствата. Необходимо е да се изгради солидна 
система за материални награди.

Общината ще се превърне в меценат на високо художественото изкуство, създавано от 
талантливите творци на Варна. Тя ще поръчва на творци от Варна по различни поводи 
създаването на нови произведения на изкуството. За целта Общинският съвет ще утвърди 
специален статут, който ще изработи критериите и ще регламентира изразходването на 
средствата.

Много съществен момент в политиката на общината в сферата на културата е 
популяризирането на изкуството, създавано във Варна в цялата страна и в чужбина. Творците 
от Варна ще  излязат от своята затвореност и ще се включат активно в националния и 
общоевропейския художествен живот и творчески процес. От бюджета на функция „Култура” 
ще се отделят необходимите средства за осъществяването на тази цел. Варна може да бъде 
европейска столица на културата, само ако активно присъства в европейската култура чрез 
най-талантливите  си имена. 

Редовна практика ще  станат т.н. „творчески командировки” на творците от Варна в 
европейските културни столици. Най-малко два пъти в годината в такива столици ще се 
провеждат Дни на културата и изкуството от Варна. Най-малко два пъти в годината ще се 
провеждат такива дни и в София. 

Грижата за творците включва, освен всичко друго, и оказване на специално внимание върху 
тяхното професионално израстване и утвърждаване. Това важи най-вече за младите. За 
тяхното професионализиране ще бъдат организирани специални „Майсторски класове” по 
различни изкуства. Те ще  се водят от български и чуждестранни  майстори, като участието 
на творците от Варна ще бъде безплатно. Майсторските класове са начин за активна работа 
по усъвършенстването на творческите умения, професионално израстване и усвояване на 
творчески опит и излизане от провинциалното  мислене и съществуване. 

Всеки гастрол на голям автор или изпълнител ще бъде използван по възможност и за срещи с 
творците от Варна, за да навлязат те в тайните на неговото майсторство. 

Провежданите във Варна международни фестивали също ще се превърнат в места за 
общуване с майстори и школа за придобиване на професионализъм. Това ще разшири ролята 
и значението на тези фестивали, ще ги обогати с ново съдържание и смисъл и ще ги направи 
наистина полезни за развитието на творчески живот във Варна.



Не може да има професионално активен творчески живот без модерна материална  база. 2008 
и  2009 година ще бъдат години на модернизиране на наличната материална база и търсене на 
възможности за строителство  на нова и приспособяване на използвани за други цели сгради 
и помещения. Изместването на пристанището ще освободи сградите, намиращи се на 
неговата сегашна територия. Някои от тях трябва да се преустроят в бази за културата и 
изкуството. Затова до края на 2008 г. кметът на Общината и председателят на Общинския 
съвет ще направят мотивирани предложения до Министерския съвет за деактуването им от 
държавна в публична общинска собственост.

Настоящата  Програма е приета от Общинския съвет с решение  № 477-2(7)/21.05.2008 г.

     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ
ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА, април 2008

   
МУЗИКА. ОПЕРА        

1. Оперно-филхармонично дружество – Варна     -  за „Девети великденски музикален 
фестивал 2008” –      7 246 лева; 

2. Национална агенция „Музика” - Варна   – за проекта „Музика-училище” през 2008 
година – 10 000 лева 

3. Сдружение „ ПРОЕКТ МУЗИКА” в лицето на Станислав Ушев и Даниела Иванова -   
Димова– за четири концерта под надслов „Музикални сезони”: 

a. Сергей Рахманинов „Литургия опус 31 за смесен хор” – 6 500 лв.; 
b. Симфоничен концерт, посветен на руската музика в изпълнение на камерен 

оркестър с диригент Станислав Ушев (Д.Шостакович „Камерна симфония оп. 
110, М. Големинов „Пет скици за струнен оркестър”, Б. Бритън „ Le 
illuminations за сопран и камерен оркестър”) – 6 500 лв. 

c. Хенри Пърсел „Дидона и Еней” (опера) – концертно изпълнение – 14 000 лв. 
d. Коледен симфоничен концерт, посветен на Йозеф Хайдн – 11 500 лв. 

4. Струнен квартет „Колегиум-Варна”   за три концерта през 2008 г. – 3 500 лв. 
5. Доно Цветков   – за проекта „Моряшки фланелки”-музик. CD и концерт с авторски 

детски песни в изпълнение на деца        –            4 800 лв. 
6. Женски народен хор „Цветница”   – за запис и издаване на CD – 4 000 лв. 
7. Вокална група „Одесос”   – запис и издаване на CD – 4 000 лв. 
8. Смесен хор „Христо Манолов”   – запис и издаване на CD – 3 000 лв. 
9. Училищно настоятелство при НУИ „Д.Христов”   – за провеждането на гала-концерт 

спектакъл на балетните класове при училището – 3 500 лв. 
10.Оперно-филхармонично дружество – Варна   – за постановката на балетния спектакъл 

„Анна Каренина” – 12 000 лв. 
11.Варненска и Великопреславска митрополия   : 

- За записи и издаване на CD на хоровете към храмовете „Св.Атанасий”, „Св.Петка” и  
старинен храм „Св.Успение Богоридчно” – общо 6 000 лв.
- За тържествен концерт на сборен смесен хор с църковни песнопения от Добри 
Христов – 1 000 лв. 

12. ДЗЗД Меломания” – цикъл  концерти и издаване на CD – хорова музика, изпълнена от 
варненски хористи – 17 600 лв. 

13. “Култура и музика” ООД – концерт “Омагьосани картини” и запис на CD – 22 000 лв. 
КНИГИ.ПЕРИОДИКА              



1. Александър Минчев  „История на Варна. Одесос през късната античност (ІV – 
началото на VІІ в.)”, монография -  4 600 лв. 

2. Валентин Плетньов  „История на средновековна Варна”, монография – 5 000 лв. 
3. Людмила Стоянова – „Пантеонът на Одесос”, краеведско изследване– 2 800 лв. 
4. Атанас Мочуров – „А ето как се пишат стихове”,монография – 4 000 лв. 
5. Николай  Савов – „Чешмата на султана”, краеведско изследване – 5 000 лв. 
6. Христо Германов (посмъртно) – „Избрани творби”, стихотворения –  6 000 лв. 
7. Иван Овчаров – „Защо изкуството е продължение на живота”, стихотворения,  3 500 

лв. 
8. Елена Владова – „Човекът, който въздишал” – приказки – 2 300 лв. 
9. Георги Коларов – за вестника „Варна и светът” – 2 000 лв. 
10.Георги Пецов – „Варна 1879-1919” – монография – 3 000 лв. 
11.Издателска къща „Барс – Агенция” – „История на Варненския затвор-1930-1970”  от 

Митко Николов, историческо изследване– 3 000 лв. 
12. Илка Катрева – „340 народни песни от Варна и Варненско”, записани от авторката 

народни песни – 4 800 лв. 
13.Дружество за българо-чешко и словашко приятелство – за книгата „Братя Шкорпил – 

известно и неизвестно”, сборник статии – 3 500 лв. 
14.Станислав Пенев – „Българско море”, стихотворения – 2 000 лв. 
15. Павел Цветков  – „Отчаяна любов”, стихотворения – CD версия – 1 000 лв. 
16. Димитър Грудев „Видения”, стихотворения – 1 000 лв. 
17. Тодор Копаранов „Работна седмица”, стихотворения, 6 000 лв. 
18. Красимир Симеонов „По пътя на зърното”, преводи на творби от Владислав 

Ходасевич – 2 200 лв. 
19. Емил Иванов „Блуждаещи присъствия”, стихотворения – 1 200 лв. 
20. Христо Ганев – „Българският цивилизационен избор”, монография – 2 500 лв. 
21.Людмила Иванчева (посмъртно) „Избрани стихотворения” – 2 000 лв. 
22. Дора Кънчева – Монография за творчеството й с цветни репродукции – 4 000 лв. 
23.Списание „Български страници” (Bulgarian pages”) – за представяне на творци от 

Варна – 2 500 лв. 
24.Районна администрация на район Аспарухово -– за История на район „Аспарухово”, 

краеведческо изследване – 8 000 лв. 
25.Институт за философски изследвания при БАН – за провеждане на научна 

конференция и издаване на сборник с доклади „Философия на сигурността в един 
несигурен свят” с участието на учени от Варна, състояла се във Варна – 5 000 

26.Варненска и Великопреславска митрополия – за „История на храм „Св.Атанасий” във 
Варна”, изследване-албум – 2 500 лв. 

27.Варненска и Великопреславска митрополия – за „История на манастира 
„Св.св.Константин и Елена”, изследване-албум с превод на български, руски, 
английски и румънски – 6 000 лв. 

28. Кирил Аспарухов – за „Избрани произведения” – 1 500 лв. 
29. Драга Дюлгерова – за белетристичната книга „Какания чудесна и измислена” – 2 600 

лв. 
30.Фирма „Медия Прожект” – за поддържане на рубриките „Майсторски клас” и 

„Преглед” в списание „Простори” през 2008 г.   – 5 000 лв. 
31. Издателство „МС” – за книгата „Български народни песни за морето”, съставител 

проф. Анчо Калоянов – 2 000 лв. 
32. Тихомир Йорданов – сборник с разкази „Тетрадка по всичко” – 6 000 лв. 

СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА        
1. Център за творчество и личностно развитие „Хомо луденс” – за постановката 

„Котаракът в чизми”- куклен спектакъл за деца – 7 000 лв. 



2. Сдружение „Щурче” - за спектакъла „Миниатюри” – 3 000 лв. 
3. Експериментално студио „Ракурси” – за балетния спектакъл „Grande messe des morts” 

– 14 500 лв. 
4. Веселина Ценкова. Ангел Василев – продуценти, -  за театрално-музикалния 

спектакъл „Ай Кю” – 18 000 лв. 
5. Фондация „Град и култура” – за постановката на театралния спектакъл  „Северна 

дъга” от Петър Маринков – 17 000 лв. 
6. Държавен куклен театър-Варна – за детския мюзикъл „Островът на песните” от Матей 

Стоянов и Борис Карадимчев – 10 000 лв. 
7. Държавен куклен театър – Варна – за спектакъла за възрастни „Смърт за един лев” – 

12 100 лв. 
8. Детско юношески театър “Златното ключе” – за юбилейно честване на 35 годишнина 

от създаването на театъра – 2 800 лв. 

ВИЗУАЛНИ      ИЗКУСТВА        
1. Красимир Делчев   – заснимане, обработка и изложба „15 постера на театрални дейци 

от Варна – 3 500 лв. 
2. заснимане и изработване на 24 постера и изложба на православните храмове във 

Варна – 4 000 лв. 
3. Светлана Косева – за отпечатване на цветен албум с нейни творби – 1 500 лв. 
4. Представителство на СБХ-Варна към Сдружение „СБХ”-София – юбилейна изложба 

на Дария Василянска в Пловдив и Варна – 5 200 лв. 
5. Васил Василев – за подготовката на самостоятелната му изложба в галерия 

„Шмиргела”-София – 1 500 лв. 
6. Маргарита Денева – за ретроспективната й изложба на рисунки, монотипи, пастели и 

акварели във Варна – 1 300 лв. 
7. Градска художествена галерия „Борис Георгиев”-Варна – за закупуване на картини и 

попълване фондовете на Галерията – 50 000 лв. 
8. Варненска и Великопреславска митрополия – за изложба на варненски художници с 

православна тематика – 2 000 лв. 
9. Варненска и Великопреславска митрополия – за художествено осветление на 

манастира „Св.св. Константин и Елена”-Варна – 18 000 лв. 

по точка  трета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и образование”  относно: 

-  присъждане на награди “Варна” в системата на народната просвета за 2008 г. 

- присъждане на награди “Варна” в сферата на науката и висшето образование за 2008 г.

Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ - председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

482-3.На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 от раздел “Общи положения” и 
чл. 9 от раздел “Процедура за определяне на наградените” от Статута на награда “Варна” в 
системата на народната просвета. Общински съвет - Варна  присъжда награди “Варна” в 
системата на народната просвета за 2008 г., както следва: 

1.”Учител на годината “ в системата на предучилищното възпитание:
Елена Христова Стоянова - учител в ЦДГ13 „Звездичка” - за творческия й дух; за активния 
й принос в реализацията на многобройните проекти, в които участва детското заведение,  в 
това число и международни;  за вярата й, че всяко дете може да успее.



/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

2. „Учител на годината”  в хуманитарната област:
Валентина Иванова Плачкинова - учител по български език и литература   в 
ОУ”П.Р.Славейков”- изявен професионалист и творец с доказан принос  в своята дейност; 
носител на   първа награда на конкурса “Моята България” 2008г.;автор и ръководител на 
проект към МОН и Община Варна на тема ” Литературното творчество- моето различно 
“Аз”, в което са включени всички ученици  от училището; участва в екипа на Международен 
проект “Да се опознаем-ние сме европейци”съвместно  с представители от Белгия, 
Великобритания, Испания и Германия; нейните ученици имат изяви, постигнати чрез нови 
образователни модели , стимулиращи изграждането на личности с творческо мислене и 
критерии за стойностното в живота 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

3. ”Учител на годината” в природо-математическата област: 
Боряна  Тодорова Парушева - учител по математика в МГ ”Д-р П. Берон” - за 
професионализма и  новаторския й дух,  за блестящото представяне на нейните ученици на 
национални и международни състезания по  математика (бронзов медал за отбора, ръководен 
от нея на XI Балканиада 2007 г.за ученици до 15,5 години; отлично представяне на учениците 
й Виктория Христова, Калоян Стоянов,Радослав Пантелеев, Александър Барбуков, Емил 
Йоханов, Калоян Вълканов на национални състезания)

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

4. „Учител на годината” по изкуствата:
Севдалина Димитрова Драгнева - учител по изобразително изкуство и естетика в НГХНИ 
”К.Преславски” - за педагогическото й майсторство да създава и реализира авторски 
програми, одобрени от МОН,  чрез които мотивира учениците да търсят и откриват синтеза 
между изкуствата, естетиката и доброто.

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

5. “Учител на годината” по професионално образование:
Димитър Йорданов Досев - учител по учебна практика по специалностите Дърворезба, 
Вътрешна архитектура, Мебелно производство, Производство на стилни мебели в ПГГСД, 
доказан професионалист, мотивирал учениците  да постигнат първо място на училищния 
отбор на Националното състезание по професионално направление ”Производство на 
изделия от дървесина” – ноември 2007г.

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

6. ”Ученик на годината” в природо-математическата област:
Александър Стоянов Ботев - ученик от X клас на МГ ”Д-р П. Берон” - за многобройните 
спечелени призови места на републикански и международни конкурси, олимпиади и 
състезания по  математика (заслужил е медал за изключително представяне на 
Австралийското математическо състезание на 25. 07.2007г., който се получава от не повече от 
20 ученици от цял свят измежду 500 000 участници в това число 480 участници от България).

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/

7. ”Ученик на годината” в областта на изкуствата:
Виктория Божидарова Христова - ученичка в XII клас на НУИ ”Д.Христов” в класа  по 
валдхорна на Лъчезар Коцев - изключително дарование, носителка  на седем престижни 
награди от международни и национални конкурси (първа  награда на Националния конкурс 
за млади инструменталисти и певци “Св. Обретенов” в Провадия  за 2008г.).



/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/

8. ”Ученик на годината” в областта на професионалното обучение:
Илиян Живков Бойчев - ученик в 11 клас от  ПГГСД ”Н.Хайтов” - за завоювано първо 
място в Националния конкурс за проектиране на мебели”през 2008г.

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

9. ”Kолектив на годината в системата на предучилищното възпитание”:     
Колективът на ЦДГ № 5 ”Слънчо” - за системната работа за приобщаване на децата към 
непреходните национално значими идеали и ценности, за съхраняване на исконно 
българското, въплътено в народното творчество, за успешното включване в общински и 
регионални проекти.

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

10. ”Колектив на годината в системата на средното образование”:
 колективът на СОУ ”Св.Климент Охридски”
колектив-новатор, стимулиращ чрез професионализъм и талант интелектуалното и духовното 
развитие  на учениците, приобщаването им към непреходните национално значими ценности.

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

483-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 2.7 и чл.3.11 от Статута за 
присъждане на награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование, 
Общински съвет - Варна присъжда награди “Варна” в сферата на науката и висшето 
образование за 2008 г., както следва:

1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
КАПИТАН  І РАНГ О. Р. ДОЦ. Д.ПС.Н. ИЛИЯ ПЕЕВ – за книгата “Военно лидерство 
(Психологически ракурс)” – първият научен труд в страната, посветен на откриването и 
формирането на кадри с лидерски потенциал – предложение на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - 
ВАРНА И ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” – ВАРНА.

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

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ
НАУЧЕН КОЛИЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИНА МАДЖОВА И Д-Р 
ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ – за изграждане и утвърждаване на специализиран център по 
остеопороза и остеоартроза с училище за пациенти – предложение на МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА.

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

2. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
КАПИТАН  І РАНГ О. Р. ДОЦ. Д. В.Н. БОЯН МЕДНИКАРОВ – за дисертационен труд на 
тема “Изграждане и използване на системата за защита на морския суверенитет на Република 
България в променящата се среда за сигурност” – първи систематизиран труд за страната в 
тази област – предложение на ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” 
– ВАРНА.

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

3. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ



КОЛЕКТИВНИ  НАГРАДИ
НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ПЕТЪР БАЛАБАНСКИ – за 
разработката “Система за мобилност на хора с увредено зрение на територията на град 
Варна” - предложение на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА.

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

по точка  четвърта от дневния ред

ОТНОСНО: Смяна и упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото 
събрание на „Спортен комплекс Варна”АД за участие в Общото събрание на акционерите на 
дружеството, насрочено за 30.05.2008 г.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 44

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

484-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет-Варна освобождава като представител на Община 
Варна в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД г-н Борислав 
Гуцанов Гуцанов. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

485-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет-Варна определя за представител на Община Варна в 
Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД г-н Веселин Найденов 
Марешки.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват –10/

486-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 51, ал. 1 ЗОС и чл. 7/1/ 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. № ОС-8-2600/33/01.04.2008 год. от 
изпълнителния директор на “Спортен комплекс Варна” АД за свикване на Общо събрание на 
дружеството, Общински съвет-Варна упълномощава представителя на Община Варна в 
Общото събрание на акционерите на “Спортен комплекс Варна” АД г-н Веселин Марешки да 
участва в ОСА на дружеството, свикано по реда на чл. 227 ТЗ на 30.05.2008 год. и да гласува 
по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:

- По точка 1 от дневния ред: “Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 
2007 год.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува «за» приемане на отчета на 
Съвета на директорите за дейността на дружеството през изтеклата 2007 год.;

- По точка 2 от дневния ред: “Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 
извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. ” – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува «за» приемане на доклад на дипломирания 
експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството 
за 2007 год.;

- По точка 3 от дневния ред: “Приемане на решение за разпределяне на печалбата на 



дружеството за 2007 год. ” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува за 
приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството съобразно направените 
на заседанието на ОСА предложения;

- По точка 4 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 
дейността им през 2007 год.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува «за» 
освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.;

- По точка 5 от дневния ред: “Избор на членове на СД” - Да участва в разискванията по 
тази точка като направи следните предложения и гласува за приемането на същите:

1. Да бъде освободен като член на СД Жеко Маринов Георгиев

2. Да бъде избран за член на СД Красимир Стефанов Ботушаров

Общински съвет – Варна възлага на представителя на Община Варна в Общото събрание на 
“Спортен комплекс Варна” АД да предложи в дневния ред на Общото събрание на “Спортен 
комплекс Варна” АД да бъде включена допълнителна точка: „Избор на дипломиран 
експерт-счетоводител на дружеството за следващата 2008 год.” и след включването на 
тази точка в дневния ред да гласува за избиране на дипломиран експерт-счетоводител на 
дружеството за следващата 2008 год., съобразно направените на заседанието предложения.

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  пета от дневния ред

ОТНОСНО: Изменения на решения на Общински съвет – Варна поради допусната очевидна 
фактическа грешка,  както следва:

- № 345-5(5)/19.03.2008 г. относно промяна сумата за режийни разноски на „Ученическо и 
столово хранене”ЕАД;

- № 372-6-1(5)/19.03.2008 г. относно предмет на дейност на „Паркинги и гаражи-Варна”ЕАД;

- № 435-14(5)/19.03.2008 г. относно числеността на персонала в ОП „Управление и 
реализация на национални програми и проекти”.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

487-5. На основание чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
допуска поправка на  очевидна фактическа грешка в решение № 345-5/5/19.03.2008 год., като 
след поправката същото придобива следния вид: 

„Утвърждава се дневен оклад и  режийните разноски  в детските градини,  ясли и 
млечни кухни, както следва: 
І. Дневен оклад с ДДС 

1.Детски ясли 

дневни групи 2,50 лв. 
седмични групи 3,50 лв. 
2. Детски градини

дневни групи 2,24 лв. 
седмични  групи 3,00 лв. 



ІІ. Режийни разноски 

1. Детски ясли 

 дневни групи (две закуски) в т.ч.: 1,70 лв.
закуска 0,50 лв.

обяд 0,70 лв.

седмични групи (две закуски)в т.ч.: 2,80 лв.         
закуска 0,50 лв.

обяд 0,70 лв.

вечеря 0,60 лв.

2. Млечни детски кухни 1,20 лв.
3. Детски градини

дневни групи 1,81 лв. 
седмични групи 2,40 лв. 
/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/

488-5. На основание чл. 62, ал. 2 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
допуска поправка на явна фактическа грешка в свое решение № 372-6-1/5/19.03.2008 год., по 
отношение на предмета на дейност на „Паркинги и гаражи - Варна” ЕАД, като предмета на 
дейност придобива следния вид: „експлоатация и поддържане на паркинги; дейности, 
свързани с обслужване на паркирането.”
На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 ТЗ, допусната поправка на явна фактическа грешка в 
решение № 372-6-1(5)/19.03.2008 год. да бъде отразена в чл. 8 от Устава на „Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕООД, като приема поправка и по отношение на същия.

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/

489-5. На основание чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение № 435-14(5)/19.03.2008 г., 
като заменя думите „...в размер на 80 бр.численост на персонала, съгласно Приложение № 1 
към Правилника...” с думите: „...в размер на 81 бр.численост на персонала, съгласно 
Приложение № 1 към Правилника...”

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 

по точка  шеста от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на Община Варна:

- оспорване вх. № РД-8-9302(39)/01.04.2008 г. на решения №№ 412-9, 413-9(5)/19.03.2008 г.;

- оспорване вх. № РД-8-9302(38)/01.04.2008 г. на решения №№ 418-11, 421-11, 422-11, 423-11, 
424-11(5)/19.03.2008 г.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

490-6. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема повторно 
върнатите за ново обсъждане от Кмета на Община Варна решения № 412-9, 413-
9(5)/19.03.2008 г. като законосъобразни и целесъобразни.



/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
491-6. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема повторно 
върнатите за ново обсъждане от Кмета на Община Варна решения № 418-11, 421-11,  422-11, 
423-11, 424-11(5)/19.03.2008 г. като законосъобразни и целесъобразни.

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  седма от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство”  
относно: 

- възлагане на Кмета на Община Варна провеждането на конкурс за избор на управители, на 
еднолични търговски дружества с общинско имущество – лечебни заведения;

- даване на съгласие Община Варна да придобие безвъзмездно по реда на чл. 54 ЗДС, 3 185 
кв.м. идеални части от имот-държавна собственост, представляващ ПИ № 4581/ч/=451, кв.27, 
по плана на 26 м.р., целия с площ  от 29 000 кв.м., описан в АДС № 3325/23.02.2001 г., 
попадащи в предвиденото за изграждане второ пътно платно на бул. “Христо Смирненски”, в 
участъка бул. “Вл.Варненчик” и бул. “Сливница”. 

- даване на съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на земя – общинска 
собственост,  находяща се в с. Звездица, ул.”Феникс” № 3 (три). 

- даване на съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на земя – общинска 
собственост, находящ се в с. Константиново, Община Варна, ул. “Васил Левски”.

- провеждане на процедура по деактуване в общинска собственост на част от имот – 
публична държавна собственост, представляващ УПИ І-“главно управление на пътищата – 
производствена база с общежитие”.

- провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в с. Константиново, кв. 57, УПИ ІІ, представляващ зъболекарски кабинет, 
разположен в сградата на здравен пункт - с. Константиново с площ 40,02 (четиридесет  цяло 
и две стотни) кв.м. – предмет на АОС № 2846/29.01.2004 г.  

- отмяна на решение № 4554-7 по Протокол № 49/20,22.12.2006 г.на Общински съвет - Варна

- провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Роза”, 25-ти п.р., ОУ “Ангел Кънчев”,  
представляващ четириетажна училищна сграда, състояща се от четири блока с обща 
застроена площ 2426 кв.м. и земя с  площ 10710 кв.м. – предмет на АОС № 603/19.02.1998 г., 
а именно: бюфет с площ 9,90 (девет цяло и девет десети) кв.м., разположен на І-ви етаж на 
блок “Б” от сградата на училището.

- провеждане на търг с явно наддаване  за отдаване под наем на част от имот – общинска 
собственост, представляващ магазин със застроена площ 14.02 /четиринадесет цяло и две 
стотни/ кв.м. – втори етаж /кота – 4.05/;

- даване на съгласие да бъде допусната процедура за прекратяване на съсобственост чрез 
продажба на имот общинска собственост, находящ се в гр. Варна,  бул.”Чаталджа” № 49, 
представляващ телевизионен сервиз – дял “Б”, находящ се на първи-партерен етаж в 
жилищна сграда, вляво от вход “В”, със застроена площ 33.89 кв.м. ид.части от целия имот с 
площ 120,91 кв.м., състоящ се от две помещения-телевизионен сервиз, две помещения-
складове и санитарен възел, при граници на имота: бул.”Чаталджа” стълбище към 
жилищните етажи на вход “В”, “Кафе-клуб” – дял “В”, квартална улица, дял “А”, находящ се 
в кв.671 по плана на 2 подрайон, по АЧОС № 4760/30.11.2007 г.

- учредяване право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за 6,25 кв.м. 
застроена площ и 25,25 кв.м. сервитутна зона за обслужване на трафопоста върху общински 



урегулиран поземлен имот УПИ- LІ “за ТРП”, кв. 2 по плана на местността “Вилите” на гр. 
Варна, целият с площ от 31,50 кв.м., предназначен за изграждане на трафопост съгласно 
действащия план за застрояване по  пазарни цени.

- учредяване право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за 17,01 кв.м. 
застроена площ и 25,99 кв.м. сервитутна зона за обслужване на трафопоста върху общински 
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ- “за БКТП”, кв. 14 по плана на ж.к “Възраждане” І м.р. на 
гр. Варна, целият с площ от 43 кв.м., предназначен за изграждане на трафопост, съгласно 
действащия план за застрояване по пазарни цени.

- учредяване право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за изграждане на 
трафопост върху 22,00 кв.м. застроена площ и 86,00 кв.м. сервитутна зона за обслужване на 
трафопоста върху общински урегулиран поземлен имот УПИ ІІ- “за ТРП”, кв. 4 по плана на 
23 м.р. на гр. Варна, целият с площ от 108 кв.м., по пазарни цени.

- промяна на предназначението на 5 бр. жилища от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

- продължаване на срока на учреденото право на ползване въз основа на решение № 4862-
2(53)/25.04.2007 г.на Общински съвет – Варна в полза на Административен съд – Варна;

- разглеждане на пет предложения относно даване на съгласие за  отстъпване право на строеж 
чрез конкурс върху имоти частна общинска собственост в ж.к. „Вл.Варненчик” ІІІ и ІV м.р., 
във връзка с нарасналата необходимост от изграждане на детски градини на територията на 
Община Варна.

Докл.: Цв. ТЪНМАЗОВА – Председател ПК 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

492-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА; чл. 63, ал. 3 от 
Закона за лечебните заведения и във връзка с Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет - Варна, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
долупосочените лечебни заведения реши: 
1. Възлага на Кмета на Община Варна да подготви и внесе за разглеждане в Общински съвет 
- Варна, след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от АПК, на предложение за провеждане 
на конкурс за възлагане управлението на следните еднолични дружества с ограничена 
отговорност с общинско имущество - лечебни заведения на територията на Община Варна:

1.1. “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна “ ЕООД.

1.2. "Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна" ЕООД.

1.3. "Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. 
Стаматов”- Варна" ЕООД.

1.4. "Диагностично-консултативен център І “Света Клементина"- Варна” ЕООД.

1.5. "Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово-Варна” ЕООД.

1.6. "Диагностично-консултативен център ІІІ-Варна" ЕООД.



1.7. "Диагностично-консултативен център ІV-Варна" ЕООД.

1.8. "Диагностично-консултативен център V-Варна “Света Екатерина" ЕООД.

1.9. "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД.

1.10. "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-
Варна"ЕООД.

1.11. “Дентален център І-Варна” ЕООД

1.12. “Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска помощ- Център за 
психично здраве –Варна” ЕООД

1.13. “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД

2. Възлага на Кмета на Община Варна, преди изтичане срока на договорите за възлагане на 
управлението с управителите на горепосочените лечебни заведения, да уведоми 
управителите за прекратяването на договорите поради изтичане на срока им, като от датата 
на прекратяването възложи управлението на временни управители, одобрени от Общински 
съвет - Варна, за срок до провеждането на конкурс за възлагане на управлението на 
горепосочените дружества.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 5, въздържали се – 2, отсъстват – 8/

493-7. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост и  по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-0600/300/09.04.2008 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да придобие безвъзмездно по реда 
на чл. 54 ЗДС, 3 185 кв.м. идеални части от имот-държавна собственост, представляващ ПИ
№ 4581/ч/=451, кв.27, по плана на 26 м.р., целия с площ  от 29 000 кв.м., описан в АДС № 
3325/23.02.2001 г., попадащи в предвиденото за изграждане второ пътно платно на бул.
“Христо Смирненски”, в участъка бул. “Вл.Варненчик” и бул. “Сливница”.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

494-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, по реда на чл.97, във 
връзка с чл. 92 ал.5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-
94.В/206/08.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна  Владимир Станев 
Георгиев ЕГН: ............, чрез продажба на земя – общинска собственост, представляваща 
123,00 (сто и двадесет и три) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ 
ХІІІ-47(тринадесет-четиридесет и седем) – целия с площ 607,00(шестстотин и седем)кв.м., в
кв.5(пет) по плана на село Звездица,  находящ се в село Звездица, ул.”Феникс” № 3 (три), на 
съсобственика Владимир Станев Георгиев.

Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата общо в размер на 15450,00 (петнадесет 
хиляди четиристотин и петдесет) лева без включен ДДС, определена от лицензиран 
оценител.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 4597/10.09.2007г.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/



495-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, по реда на чл. 97, във 
връзка с чл.92, ал.5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
21756/10.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Величка Великова Йовчева, 
ЕГН: ............, чрез продажба на земя – общинска собственост,  представляваща 15,00 кв.м. 
ид.ч. от УПИ І-1, целият с площ 1215,00 кв.м., кв.22, находящ се в с. Константиново, 
Община Варна, ул. “Васил Левски”, при граници: ул. “Васил Левски”, УПИ ІІ, земя извън 
регулация, на съсобственика Величка Великова Йовчева.

Продажбата да се извърши по пазарна цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 
630,00 лева, както и ДДС в размер на 126,00 лева. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2826/29.01.2004г.

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 – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

496-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 109 от 
ППЗДС /ДВ бр. 78 от 26.09.2006 г./ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-
8-9302/51/.18.03.2008 г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да 
проведе процедура по деактуване в общинска собственост на част от имот – публична 
държавна собственост, представляващ УПИ І-“главно управление на пътищата –
производствена база с общежитие”, кв. 132, 7м.р., за обособяване на УПИ за изграждане на 
детска градина с приблизителна площ на имота 5 000 кв.м.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

497-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от ЗОС и във връзка с глава ІV, 
раздел ІІ от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/47/10.04.2008 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в 
с. Константиново, кв. 57, УПИ ІІ, представляващ зъболекарски кабинет, разположен в 
сградата на здравен пункт - с. Константиново с площ 40,02 (четиридесет  цяло и две стотни) 
кв.м. – предмет на АОС № 2846/29.01.2004 г.

 Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет) години, при стартова наемна 
цена 62,00 (шестдесет и два)  лева с ДДС, определена съгласно чл. 3 от “Методика за 
определяне на стартови базисни  цени при обявяване на търг за отдаване под наем на 
общински нежилищни имоти”.

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/

498-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община
Варна с вх. № РД-8-9302/46/10.04.2008 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение №
4554-7 по Протокол № 49/20,22.12.2006 г.

/за – 20, против – 0, въздържали се – 0/

499-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14,



ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 8, чл. 7 и чл. 8, ал. 1 и Глава ІV, Раздел ІІ от НРПУРОИ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/46/10.04.2008 г., Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за отдаване под наем на 
част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Роза”, 25-ти 
п.р., ОУ “Ангел Кънчев”, представляващ четириетажна училищна сграда, състояща се от 
четири блока с обща застроена площ 2 426 кв.м. и земя с  площ 10 710 кв.м. – предмет на 
АОС № 603/19.02.1998 г., а именно: бюфет с площ 9,90 (девет цяло и девет десети) кв.м., 
разположен на І-ви етаж на блок “Б” от сградата на училището. 

Срокът за отдаване под наем на бюфета се определя на 5 (пет) години, при стартова наемна 
цена 111,00 (сто и единадесет) лева, определена съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на 
стартови базисни  цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни 
имоти”.

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в конкурса имат юридически лица, които:
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на  
Националната агенция по приходите;

1.2. нямат задължения за публични вземания към Община Варна - Дирекция “Местни 
данъци”; 

1.3. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в конкурса са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсни документи;

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица, а за фирмите които не са пререгистрирани в 
Търговския регистър - актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал;

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – (оригинал);

2.4. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица /оригинал/; 

2.5. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното 
подразделение на  Националната агенция по приходите;

2.6. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от 
Дирекция “Местни данъци”/оригинал/; 

2.7. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/.

2.8. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията – оригинал /за 
фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията /;

2.9. декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и запознаване с 
тръжните условия;

2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.11. декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във връзка с участието в 
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.12. платежен документ за внесен депозит в размер на 133,20 (сто тридесет и три лева и 
двадесет стотинки) лева; 

2.13. платежен документ за закупена конкурсна документация, в размер на 100.00лв. /сто/ 



лева.

Компоненти на оценката на предложенията:
К1 – месечна наемна цена – 80 /осемдесет/ %, но не по-ниска от първоначална конкурсна 
цена . 

К2 – срок за въвеждане в експлоатация на обекта не по-дълъг от 6 (шест) месеца –  20 
/двадесет/ % .

Формула за оценка на предложенията

К = К1 + К2,  където: 

К1 = (Ц  участник/ Ц мах)х 80%

Ц  участника – офертна цена в лева;  

Ц мах – най-висока предложена цена.

К2 = (СВЕ участник / СВЕ min)х 20%

СВЕ участник – предложен  от участника срок за въвеждане в експлоатация на обекта;   

СВЕ min–минимален срок за въвеждане в експлоатация.  

3.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните документи: 
3.1. Заявление за участие;

3.2.Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса;

3.3.Декларация за неразгласа на информация;

3.4.Проекто-договор за наем;

3.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия;

3.6.Декларация за извършен оглед на обекта;

3.7.Офертен лист;

3.8.Копие от акт за общинска собственост на имота;

3.9.Скица на имота;

3.10.Голям и малък плик.

В конкурсната комисия да бъде включен представител на ОУ “Ангел Кънчев”.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 30 против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/

500-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от ЗОС и във връзка с глава ІV, 
Раздел І от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9300/16/12.03.2008 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе търг с явно наддаване по реда на Наредбата по чл. 8 от ЗОС за отдаване под наем на 
част от имот – общинска собственост, представляващ магазин със застроена площ 14.02 
/четиринадесет цяло и две стотни/ кв.м. – втори етаж /кота – 4.05/. 

С АОС № 4890/04.03.2008 г. е актуван имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Приморски” – 
административно-битова сграда в спортен комплекс “Приморски” – парк ПИ: 2

Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет) години, при стартова наемна 
цена в размер на 156.55 лв. /сто петдесет и пет лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС.



       Наемната цена е определена съгласно чл. 3 от “Методика за определяне на стартови 
базисни  цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”.

      Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

/резултати от поименно явно гласуване:
 за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

501-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС по реда на чл. 97, 
във връзка с чл. 92, ал.5 предл. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ЗАО-10971/22.04.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Николай Петков 
Чипински, ЕГН ............ чрез продажба на имот – общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна,  бул.”Чаталджа” № 49, представляващ телевизионен сервиз – дял “Б”, находящ се на 
първи-партерен етаж в жилищна сграда, вляво от вход “В”, със застроена площ 33.89 кв.м. 
ид.части от целия имот с площ 120,91 кв.м., състоящ се от две помещения-телевизионен 
сервиз, две помещения-складове и санитарен възел, при граници на имота: бул.”Чаталджа” 
стълбище към жилищните етажи на вход “В”, “Кафе-клуб” – дял “В”, квартална улица, дял 
“А”, находящ се в кв.671 по плана на 2 подрайон, по АЧОС № 4760/30.11.2007 г., на 
съсобственика Николай Петков Чипински.

 Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата в размер на 44 350,00 
/четиридесет и четири хиляди триста и петдесет/ лева, без включен ДДС.

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

502-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62, 
ал.1 от Закона за енергетиката и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. ОБС-6-
2600/87/09.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да 
учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за 6,25 кв.м. застроена 
площ и 25,25 кв.м. сервитутна зона за обслужване на трафопоста върху общински урегулиран 
поземлен имот - LІ “за ТРП”, кв. 2 по плана на местността “Вилите” на гр. Варна, целият с 
площ от 31,50 кв.м., предназначен за изграждане на трафопост, съгласно действащия план за 
застрояване, по  пазарни цени.

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 4142/29.01.2007 г.

Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на строеж на “Е.ОН България 
Мрежи” АД гр. Варна на стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 7 800 лв.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 
договор с “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/

503-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62, 
ал.1 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 7, т.7.2 последно предложение, във връзка с чл. 100, 
ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/26/10.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да 
учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за 17,01 кв.м. застроена 
площ и 25,99 кв.м. сервитутна зона за обслужване на трафопоста върху общински урегулиран



поземлен имот ІІ- “за БКТП”, кв. 14 по плана на ж.к “Възраждане” І м.р. на гр. Варна, 
целият с площ от 43 кв.м., предназначен за изграждане на трафопост, съгласно действащия 
плана за застрояване по пазарни цени. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 4084/15.12.2006 г.

Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на строеж на “Е.ОН България 
Мрежи” АД гр. Варна на стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 28 000 лв.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 
договор с “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

504-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62, 
ал.1 от Закона за енергетиката и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-5-
2600/49/09.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да 
учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна за изграждане на 
трафопост върху 22,00 кв.м. застроена площ и 86,00 кв.м. сервитутна зона за обслужване на 
трафопоста върху общински урегулиран поземлен имот УПИ ІІ- “за ТРП”, кв. 4 по плана на 
23 м.р. на гр. Варна, целият с площ от 108 кв.м., по пазарни цени. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 3725/22.03.2006 г.

Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на строеж на “Е.ОН България 
Мрежи” АД гр. Варна на стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 41 700 лв.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 
договор с “Е.ОН България Мрежи” АД гр. Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

505-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № № СДЖ-8-94.И/1/25.03.2008 г., № РД-8-94.С/124/18.04.2008 
г., № РД-8-94.Т/49/18.04.2008 г., РД-8-94.П/63/18.04.2008 г., РД-8-94.П/70/18.04.2008 г., 
Общински съвет – Варна променя предназначението на 5 бр. Жилища от фонд “Резервен” 
във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, 
както следва: 

1. ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 215 вх.  1 ет.  2    ап.  6 - АОС  2780/03 г.

2. ж.к  “Вл.Варненчик” бл. 206 вх.  3 ет.  8 ап.  91 - АОС  2785/03 г.

3. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 215 вх.  1   ет.  3  ап.  9     - АОС  2783/03 г. 

4. ж.к. “Изгрев” бл. 40 вх.  - ет.  1 ап.  5    - АОС  2224/01 г.

5. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 215 вх.  1     ет.  4   ап.  16   - АОС  2786/03 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

506-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, по реда на чл.92, ал.7, т. 
7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за отстъпване право на 



строеж чрез конкурс върху имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ 
І-“за жилищно  строителство, гаражи, КОО, трафопост и благоустройство”, кв.17 по плана на 
ж.к.”Вл. Варненчик”, ІV м.р., гр. Варна, за изграждане на обект: Секция вх.14 на бл.402, 
предмет на АОС №732/1998г. и УПИ І-“за жилищно  строителство, гаражи и 
благоустройство”, кв.11 по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна, за изграждане на 
обект: Секция вх.4 на бл.404, предмет на АОС №726/1998г., 

срещу цена, представляваща:

- пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ № 46 “Слънчева дъга” на ул.”Гладстон” в 
съответствие с изготвено от Дирекция ”Образование” при Община Варна техническо 
задание, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на нова детска 
градина в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І- “ за детска 
градина”, кв.13, по плана на 15 м.р., находящ се на ул.”Кап.Райчо”, гр.Варна, предмет на 
АОС № 3335/11.04.2005 г., на доказана стойност не по-малка от 1 141 800 лв. /един милион  
сто четиридесет и една хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС, определена на база 
пазарната оценка на процента обезщетение в полза на Община Варна, определена от 
лицензиран оценител, в размер на 1 141 800 лв. /един милион  сто четиридесет и една хиляди 
и осемстотин лева/, без включен ДДС, от които: 705 800 лв. за адрес бл.402, вх.14 и 436 000 
лв. за адрес бл.404, вх.4. 

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава, на основание чл.99, ал.4 от НРПУРОИ, следните 
конкурсни условия:

1. Право на участие в конкурса имат 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;

1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които 
кандидатът е работодател;

1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на строителството на 
територията на Община Варна;

1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на кандидата в Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 
г./. 

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 141 800 лв. /един милион  сто четиридесет и 
една хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на 
поетите задължения.

2. За участие в конкурса са необходими следните документи:

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсните документи;

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица, а за фирмите, които не са пререгистрирани в 
Търговския регистър - актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал;

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал;

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу кандидата и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;

2.5. свидетелство за съдимост 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 – оригинал /за 
фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър/;

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за получаване и 
запознаване с конкурсните условия;

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели на имотите, за които се 
кандидатства, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател;

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за извършен оглед на 
имотите;

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи вписването на кандидата в 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ 
бр.108/2006г./;

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ 
години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за изпълнение на строителна 
дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на участника в сферата на 
строителството на територията на Община Варна;

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 141 800 лв. /един милион  сто четиридесет и една 
хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения – оригинал;

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 114 180 лв. /сто  и четиринадесет 
хиляди сто и осемдесет лева/, без включен ДДС, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се получава в стая 
№1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от    2 000лв. /две хиляди 
лева/, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 
44 70 00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в отделен плик.

* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на конкурса до датата за подаване на конкурсните документи.

3. Състезателни      елементи и тежест в общата оценка на предложението  :

Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация по одобрени проекти на детската градина:

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 141 800 лв. /един милион  сто четиридесет 



и една хиляди и осемстотин лева/ – 40% /представляваща първоначална конкурсна цена на 
отстъпеното право на строеж/.

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък от 6 (шест) месеца и не 
по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора със 
спечелилия конкурса участник/ – 60%.

4. Формула за оценка на предложенията:

К = К1 + К2 
където: 

К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40%

ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна програма;

ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна програма.

К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60%

СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма от участника;

СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната програма.

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в експлоатация на 
детската градина е по-малък от предложения размер на инвестиционната програма, без 
включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса участник в приход 
на бюджета на община Варна.

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за пригаждане на 
инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по 
одобрени проекти на детската градина е по-голям от  1 141 800 лв. /един милион  сто 
четиридесет и една хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не 
се заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник.

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, задължително да се включват 
горепосочените условия и да се предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение на 
инвестиционната програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 141 800 лв. /един милион  сто четиридесет и една хиляди и осемстотин лева/, без 
включен ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена.

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните строителни работи, оборудване, 
обзавеждане на детската градина от спечелилия конкурса участник, да се осъществява от 
оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция”Образование” при Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

507-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, по реда на чл.92, ал.7, т. 
7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за отстъпване право на 
строеж чрез конкурс върху имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ 
І-“за жилищно застрояване, благоустрояване, гаражи, трафопост и КОО”, кв.1 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, ІІІ м.р., гр.Варна, за изграждане на обект: Секция вх.14 на бл.306, 
предмет на АОС № 688/1998 г. и УПИ І-“за жилищно  строителство, гаражи и 
благоустройство”, кв.20, по плана на ж.к. „Вл.Варненчик”, ІV м.р. за изграждане на обект: 
Секция вх.15 на бл.401, предмет на АОС № 735/1998г. 

срещу цена, представляваща:

– пригаждане на съществуващ проект на ОДЗ №2 “Д-р Петър Берон” и одобряване в 



съответствие с изготвено от Дирекция”Образование” при Община Варна техническо задание, 
изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на нови корпуси към ЦДГ 
№30 “Мечо Пух” в имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ №51- 
“детска градина” по плана на 19 м.р., ж.к.”Чайка”, гр. Варна, предмет на АОС 
№3107/23.08.2004г. на доказана стойност не по-малка от  1 113 300 лв. /един милион сто и 
тринадесет хиляди и триста лева/, без включен ДДС, определена на база пазарната оценка на 
процента обезщетение в полза на Община Варна, определена от лицензиран оценител, в 
размер на 1 113 300 лв. /един милион сто и тринадесет   хиляди и триста лева/, без включен 
ДДС, от които: 724 000 лв. за адрес бл.306, вх.14 и 389 300 лв. за адрес бл.401, вх.15.

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава, на основание чл.99, ал.4 от НРПУРОИ, следните 
конкурсни условия: 

1. Право на участие в конкурса имат 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;

1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които 
кандидатът е работодател;

1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на строителството на 
територията на Община Варна;

1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на кандидата в Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 
г./. 

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 113 300 лв. /един милион сто и тринадесет   
хиляди и триста лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения.

2. За участие в конкурса са необходими следните документи:

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсните документи;

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица, а за фирмите, които не са пререгистрирани в 
Търговския регистър - актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал;

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал;

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу кандидата и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;

2.5. свидетелство за съдимост 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 – оригинал /за 
фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър/;



2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за получаване и 
запознаване с конкурсните условия;

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели на имотите, за които се 
кандидатства, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател;

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за извършен оглед на 
имотите; 

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи вписването на кандидата в 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ 
бр.108/2006г./;

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ 
години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за изпълнение на строителна 
дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на участника в сферата на 
строителството на територията на Община Варна;

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 113 300 лв. /един милион сто и тринадесет   хиляди и 
триста лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите задължения – 
оригинал;

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 111 330 лв. /сто и единадесет хиляди 
триста и тридесет лева/, без включен ДДС, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се получава в стая № 
1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 2 000 лв. /две хиляди лева/, 
платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в отделен плик.

* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на конкурса до датата за подаване на конкурсните документи.

3. Състезателни      елементи и тежест в общата оценка на предложението  :

Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация по одобрени проекти на корпусите:

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 113 300 лв. /един милион сто и тринадесет   
хиляди и триста лева/ – 40% /представляваща първоначална конкурсна цена на отстъпеното 
право на строеж/.

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък от 6 (шест) месеца и не 
по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора със 
спечелилия конкурса участник/ – 60%.

4. Формула за оценка на предложенията:

К = К1 + К2
където: 

К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40%



ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна програма;

ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна програма.

К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60%

СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма от участника;

СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната програма.

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в експлоатация на новите 
корпуси към детската градина е по-малък от предложения размер на инвестиционната 
програма, без включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса 
участник в приход на бюджета на община Варна.

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за пригаждане на 
инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по 
одобрени проекти на корпусите към детската градина е по-голям от  1 113 300 лв. /един 
милион сто и тринадесет   хиляди и триста лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума 
не се заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник.

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, задължително да се включват 
горепосочените условия и да се предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение на 
инвестиционната програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 113 300 лв. /един милион сто и тринадесет   хиляди и триста лева/, без включен ДДС, 
представляваща стартовата конкурсна цена.

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните строителни работи, оборудване, 
обзавеждане на корпусите от спечелилия конкурса участник, да се осъществява от 
оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция”Образование” при Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

508-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, по реда на чл.92, ал.7, т. 
7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за отстъпване право на 
строеж чрез конкурс върху имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ 
І-“за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи”, кв.10 по плана на ж.к. 
„Вл.Варненчик”, ІІІ м.р. , гр.Варна, за изграждане на обект: Секция вх.4 на бл.305, предмет 
на АОС №698/1998г.; УПИ І-“за жилищно застрояване, благоустрояване, гаражи, трафопост и 
КОО”, кв.1 по плана на ж.к. ”Вл.Варненчик”, ІІІ м.р. , гр.Варна за изграждане на обект: 
Секция вх.6 на бл.306, предмет на АОС №688/1998г. и УПИ І-“за жилищно строителство, 
гаражи, КОО и благоустройство”, кв.5 по плана на ж.к. „Вл. Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна за 
изграждане на обект: Секция вх.4, на бл.406, предмет на АОС №719/1998г., 

срещу цена, представляваща:

– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ №46 “Слънчева дъга” на ул.”Гладстон” и 
одобряването му в съответствие с изготвено от Дирекция”Образование” при Община Варна 
техническо задание, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация  на  
нова детска градина в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-235-“за 
детска градина” до Спортно атракционен комплекс, кв.9 по плана на ж.к.”Младост”, ІІ 
м.р., гр.Варна, предмет на АОС №4282/02.04.2007г. на доказана стойност не по-малка от 
1 536 300 лв. /един милион   петстотин тридесет и шест хиляди и триста лева/, без включен 
ДДС, определена на база пазарната оценка на процента обезщетение в полза на Община 
Варна, определена от лицензиран оценител, в размер на 1 536 300 лв. /един милион   
петстотин тридесет и шест хиляди и триста лева/, без включен ДДС, от които: 581 300 лв. за 
адрес бл.305, вх.4; 591 700 лв. за адрес бл.306, вх.6 и 363 300 лв. за адрес бл.406, вх.4.



ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава на основание чл.99, ал.4 от НРПУРОИ следните 
конкурсни условия:

1. Право на участие в конкурса имат 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;

1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които 
кандидатът е работодател;

1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на строителството на 
територията на Община Варна;

1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на кандидата в Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 
г./. 

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 536 300 лв. /един милион петстотин тридесет 
и шест хиляди и триста лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения.

2. За участие в конкурса са необходими следните документи:

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсните документи;

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица, а за фирмите, които не са пререгистрирани в 
Търговския регистър - актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал;

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал;

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу кандидата и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;

2.5. свидетелство за съдимост 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 – оригинал /за 
фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър/;

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за получаване и 
запознаване с конкурсните условия;

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели на имотите, за които се 
кандидатства, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател;



2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за извършен оглед на 
имотите;

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи вписването на кандидата в 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ 
бр.108/2006г./;

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ 
години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за изпълнение на строителна 
дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на участника в сферата на 
строителството на територията на Община Варна;

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 536 300 лв. /един милион   петстотин тридесет и шест 
хиляди и триста лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения – оригинал;

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 153 630 лв. /сто петдесет и три хиляди 
шестотин и тридесет лева/, без включен ДДС, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се получава в стая 
№1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 2 000лв. /две хиляди лева/, 
платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в отделен плик.

* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на конкурса до датата за подаване на конкурсните документи.

3. Състезателни      елементи и тежест в общата оценка на предложението  :

Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация по одобрени проекти на детската градина:

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 536 300 лв. /един милион   петстотин 
тридесет и шест хиляди и триста лева/ – 40% /представляваща първоначална конкурсна цена 
на отстъпеното право на строеж/.

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък от 6 (шест) месеца и не 
по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора със 
спечелилия конкурса участник/ – 60%.

4. Формула за оценка на предложенията:

К = К1 + К2
където: 

К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40%

ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна програма;

ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна програма.

К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60%

СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма от участника;

СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната програма.

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в експлоатация на 
детската градина е по-малък от предложения размер на инвестиционната програма, без 



включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса участник в приход 
на бюджета на община Варна.

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за пригаждане на 
инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по 
одобрени проекти на детската градина е по-голям от  1 536 300 лв. /един милион   петстотин 
тридесет и шест хиляди и триста лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не се 
заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник.

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, задължително да се включват 
горепосочените условия и да се предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение на 
инвестиционната програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 536 300 лв. /един милион   петстотин тридесет и шест хиляди и триста лева/, без 
включен ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена.

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните строителни работи, оборудване, 
обзавеждане на детската градина от спечелилия конкурса участник, да се осъществява от 
оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция”Образование” при Община Варна.

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

509-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, по реда на чл.92, ал.7, т. 
7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за отстъпване право на 
строеж чрез конкурс върху имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ 
І-“за жилищно застрояване, благоустрояване, КОО и гаражи”, кв.18 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, ІІІ м.р. , гр.Варна за изграждане на обект: Секция вх.4 на бл.303, 
предмет на АОС №709/1998г.; УПИ І-“за жилищно застрояване, благоустрояване, гаражи, 
трафопост и КОО”, кв.1 по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”, ІІІ м.р., гр.Варна за изграждане на 
обект: Секция вх.12 на бл.306, предмет на АОС№688/1998г. и УПИ І-“за жилищно 
строителство, гаражи, КОО, трафопост и благоустройство”, кв.17 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна за изграждане на обект: Секция вх.10, на бл.402, 
предмет на АОС №732/1998г. 
срещу цена, представляваща: 

– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ № 46 “Слънчева дъга” на ул.”Гладстон” и 
одобряването му в съответствие с изготвено от Дирекция „Образование” при Община Варна 
техническо задание, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация  на  
нова детска градина в имот– публична общинска собственост, представляващ УПИ ІІ“за 
детска градина”, кв.14 по плана на 27 м.р., кв.Аспарухово, гр.Варна, в двора на 
ОУ”Хр.Ботев”, предмет на АОС № 4914/2008г., на доказана стойност не по-малка от 1 520 
600 лв. /един милион   петстотин и двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, 
определена на база пазарната оценка на процента обезщетение в полза на Община Варна, 
определена от лицензиран оценител, в размер на 1 520 600 лв. /един милион   петстотин и 
двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, от които 446 300лв. за адрес бл.303, 
вх.4; 456 700 лв. за адрес бл.306, вх.12 и 617 600лв.  за адрес бл.402, вх.10.

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава, на основание чл.99, ал.4 от НРПУРОИ, следните 
конкурсни условия:

1. Право на участие в конкурса имат 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; 



1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които 
кандидатът е работодател;

1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на строителството на 
територията на Община Варна;

1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на кандидата в Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ 
бр.108/2006г./.

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 520 600 лв. /един милион   петстотин и 
двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на 
поетите задължения.

2. За участие в конкурса са необходими следните документи:

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсните документи;

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица, а за фирмите, които не са пререгистрирани в 
Търговския регистър - актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал;

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал;

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу кандидата и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;

2.5. свидетелство за съдимост 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 за 
фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския регистър;

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията – оригинал /за 
фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър/;

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за получаване и 
запознаване с конкурсните условия;

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели на имотите, за които се 
кандидатства, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател;

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за извършен оглед на 
имотите;

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи вписването на кандидата в 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ 
бр.108/2006г./;

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ 



години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за изпълнение на строителна 
дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на участника в сферата на 
строителството на територията на Община Варна;

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 520 600 лв. /един милион   осемдесет и четири хиляди 
и седемстотин лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения – оригинал;

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на  152 600 лв. /сто и осем хиляди 
четиристотин и седемдесет лева/, без включен ДДС, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се получава в стая 
№1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 2 000лв. /две хиляди лева/, 
платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в отделен плик.

* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на конкурса до датата за подаване на конкурсните документи.

3. Състезателни      елементи и тежест в общата оценка на предложението  :

Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация по одобрени проекти на описаната в тръжната документация детска градина:

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 520 600 лв. /един милион   петстотин и 
двадесет хиляди  и шестотин лева/ – 40% /представляваща първоначална конкурсна цена на 
отстъпеното право на строеж/.

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък от  6 (шест) месеца и не 
по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора със 
спечелилия конкурса участник/ –60%.

4. Формула за оценка на предложенията:

К = К1 + К2
К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40%

ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна програма;

ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна програма.

К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60%

СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма от участника;

СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната програма.

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в експлоатация на 
детската градина е по-малък от предложения размер на инвестиционната програма, без 
включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса участник в приход 
на бюджета на община Варна.

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за пригаждане на 
инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по 
одобрени проекти на детската градина е по-голям от  1 520 600 лв. /един милион   петстотин 
и двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не се 
заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник.



7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, задължително да се включват 
горепосочените условия и да се предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение на 
инвестиционната програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 520 600 лв. /един милион   петстотин и двадесет хиляди  и шестотин лева/, без включен 
ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена.

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните строителни работи, оборудване, 
обзавеждане на детската градина от спечелилия конкурса участник, да се осъществява от 
оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция”Образование” при Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

510-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, по реда на чл.92, ал.7, т. 
7.1. и чл.99 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за отстъпване право на 
строеж чрез конкурс върху имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ 
І-“за жилищно  строителство, КОО, гаражи и благоустройство”, кв.3 по плана на ж.к. ”Вл. 
Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна за изграждане на обект: Секция вх.19, на бл.405, предмет на 
АОС №717/1998г. и  УПИ І-“за жилищно строителство, гаражи, КОО и благоустройство”, 
кв.5 по плана на ж.к.”Вл. Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна за изграждане на обект: Секция 
вх.12, на бл.406, предмет на АОС № 719/1998 г. срещу цена, представляваща: 

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на 
многофункционална спортна зала на І ЕГ в имот – публична общинска собственост, 
представляващ УПИ І “за училище”, гр.Варна, ул. ”Подвис”, 25 м.р., кв.33, предмет на АОС 
№ 941/06.01.1999 г., съгласно решение № 467-1/6/31.03.2008 г. на ОбС-Варна, на доказана 
стойност не  по-малка от   1 084 700 лв. /един милион   осемдесет и четири хиляди и 
седемстотин лева/, без включен ДДС, определена на база пазарната оценка на процента 
обезщетение в полза на Община Варна, определена от лицензиран оценител, в размер на 
1 084 700 лв. /един милион  осемдесет и четири хиляди и седемстотин лева/, без включен 
ДДС, от които: 617 600 лв. за адрес бл.405, вх.19 и 467 100 лв. за адрес бл.406, вх.12 като 
дължимия ДДС от Община Варна да се заплати за сметка на собствените приходи, при 
следните

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в конкурса имат 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;

1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които 
кандидатът е работодател;

1.4. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на строителството на 
територията на Община Варна;

1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на кандидата в Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 
г./ 

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 084 700 лв. /един милион   осемдесет и 
четири хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на 
поетите задължения.

2. За участие в конкурса са необходими следните документи:



2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсни документи;

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица, а за фирмите, които не са пререгистрирани в 
Търговския регистър - актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал;

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал;

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу кандидата и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;

2.5. свидетелство за съдимост 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 за 
фирмите, които нямат пререгистрация в Търговския регистър;

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията – оригинал /за 
фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър/;

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за получаване и 
запознаване с конкурсните условия;

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.12. декларация за запознаване с градоустройствените показатели на имотите, за които се 
кандидатства, приложена към комплекта конкурсни документи;

2.13. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател;

2.14. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за извършен оглед на 
имотите;

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи вписването на кандидата в 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ 
бр.108/2006г./;

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ 
години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за изпълнение на строителна 
дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на участника в сферата на 
строителството на територията на Община Варна;

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 084 700 лв. /един милион   осемдесет и четири хиляди 
и седемстотин лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения – оригинал;

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 108 470 лв. /сто и осем хиляди 
четиристотин и седемдесет лева/, без включен ДДС, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;



2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се получава в стая 
№1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 2 000лв. /две хиляди лева/, 
платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.21. финансово предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в отделен плик.

* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на конкурса до датата за подаване на конкурсните документи.

3. Състезателни      елементи и тежест в общата оценка на предложението  :

Проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени 
проекти на многофункционална спортна зала:

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 084 700 лв. /един милион осемдесет и 
четири хиляди и седемстотин лева/ – 40% /представляваща първоначална конкурсна цена на 
отстъпеното право на строеж/.

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък от 6 (шест) месеца и не 
по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора със 
спечелилия конкурса участник/ – 60%.

4. Формула за оценка на предложенията:

К = К1 + К2
където: 

К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40%

ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна програма;

ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна програма.

К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60%

СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма от участника;

СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната програма.

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в експлоатация на 
многофункционалната спортна зала е по-малък от предложения размер на инвестиционната 
програма, без включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса 
участник в приход на бюджета на община Варна.

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за проектиране, 
изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на 
многофункционална спортна зала е по-голям от  1 084 700 лв. /един милион   осемдесет и 
четири хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не се заплаща 
от Община Варна на спечелилия конкурса участник.

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, задължително да се включват 
горепосочените условия и да се предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение на 
инвестиционната програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 084 700 лв. /един милион осемдесет и четири хиляди и седемстотин лева/, без включен 
ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена.

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните строителни работи, оборудване, 
обзавеждане на многофункционална спортна зала от спечелилия конкурса участник, да се 
осъществява от оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика”.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

511-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 147, ал. 1 
и 2 от ТЗ, чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества”, във връзка с чл. 39, ал. 5 от 
ЗОС и § 31 от ПЗР на Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г., 
Общински съвет – Варна решава да се удължи срока на учреденото с решение № 4862-
2/53/25.04.07 год. на Общински съвет- Варна безвъзмездно право на ползване в полза на 
Административен съд- Варна за срок до 31.12.2008 год.. 
На основание чл. 141, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет-Варна задължава управителя на 
„Дентален център І – Варна”ЕООД да предприеме необходимите действия за изпълнение на 
решението на Общински съвет- Варна като продължи срока на договора за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване в полза на Административен съд- Варна до 31.12.2008 год.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

по точка  осма от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол относно:

- приемане на промени по приходната част на Годишния план за приватизация за 2008 г.;

- откриване на процедури за приватизация на обектите по приходната част на Годишния план 
за приватизация за 2008 г.;

- възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на обектите по приходната част на Годишния план за приватизация 
за 2008 г. 

Докл.: Т. ТРЕНДАФИЛОВА - Председател Комисия по приватизация и следприватизационен 
контрол

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

512-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна приема следното изменение в Годишния план за приватизация за 
2008г. /приет с решение № 328-4/5/19.03.2008г. на Общински съвет – Варна/:

– Общински съвет–Варна допълва точка ІІІ – “От реализиращи се сделки към 31.12.2008г.” 
по приходната част на Годишния план за приватизация за 2008г. с общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Двадесет и седми юли” № 66 – две стаи в сутерена по акт за 
общинска собственост № 1790/15.05.2000г. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

513-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна приема следното изменение в Годишния план за приватизация за 
2008г. /приет с решение №328-4/5/19.03.2008г. на Общински съвет – Варна/:

– Общински съвет–Варна допълва точка ІІІ – “От реализиращи се сделки към 31.12.2008г.” 
по приходната част на Годишния план за приватизация за 2008г. с общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Чайка” №170 – масивна едноетажна сграда, изба и масивна 
едноетажна сграда /склад/ по акт за общинска собственост №2469/23.12.2002г. 



/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

514-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна приема следното изменение в Годишния план за приватизация за 
2008г. /приет с решение №328-4/5/19.03.2008г. на Общински съвет – Варна/:

– Общински съвет–Варна допълва точка ІІІ – “От реализиращи се сделки към 31.12.2008г.” 
по приходната част на Годишния план за приватизация за 2008г. с общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, м.“Свети Никола” №117 – сграда и земя по акт за общинска 
собственост №3416/25.08.2005г. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

515-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна приема следното изменение в Годишния план за приватизация за 
2008г. /приет с решение №328-4/5/19.03.2008г. на Общински съвет – Варна/:

– Общински съвет–Варна допълва точка ІІІ – “От реализиращи се сделки към 31.12.2008г.” 
по приходната част на Годишния план за приватизация за 2008г. с общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Осми приморски полк” №135, блок 36 – помещения в 
подблоково пространство по акт за общинска собственост №2663/21.07.2003г. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

516-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС 
№2455/16.12.2002г. и представляващ магазин, разположен в партера на четириетажен 
жилищен блок, между вх.А и вх.Б, със застроена площ 117,70кв.м.; изба, разположена под 
вх.А с външен вход – светла площ 12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

517-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС 
№2456/16.12.2002г. и представляващ магазин, разположен в партера на четириетажен 
жилищен блок, между вх.Б и вх.В, със застроена площ 117,70кв.м.; изба, разположена под 
вх.В с външен вход – светла площ 12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

518-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, кв.Галата, ул.“Емона”, кв.23 по АОС 
№4514/17.07.2007г. и представляващ сграда – бункер със застроена площ 113,69кв.м. и земя с 
площ 578,13кв.м.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

519-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по 
АОС №1790/15.05.2000г. и представляващ две стаи в сутерена със застроена площ 45,00кв.м., 
заедно с 11,11% идеални части от общите части на сградата, от две избени помещения, от 
правото на строеж и 1/3 идеална част от тавански складови помещения, със застроена площ 
на тавана 95,57кв.м. и 1/3 идеална част от дворно място, представляващо парцел (УПИ) 
ХVІІ28 в кв.22, цялото с площ 300,57кв.м.  

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

520-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка”, № 170 по АОС 
№2469/23.12.2002г. и представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ 
95,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и масивна едноетажна сграда (склад) със застроена площ 
55,00кв.м. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

521-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, м.”Свети Никола” №117 по АОС 
№3416/25.08.2005г. и представляващ сграда със застроена площ 68,00кв.м. и земя, 
представляваща ПИ № 242, с площ 635,00кв.м. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

522-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, 
блок 36 по АОС №2663/21.07.2003г. и представляващ помещения, намиращи се в 
подблоковото пространство на жилищен блок №36, между входове “А” и “Б”, със застроена 
площ 100,00кв.м. и 1,11% идеални части от общите части на сградата. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

523-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и във 
връзка с решение № 516-8(7)/21.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС №2455/16.12.2002г. и 
представляващ магазин, разположен в партера на четириетажен жилищен блок, между вх.А и 
вх.Б, със застроена площ 117,70кв.м.; изба, разположена под вх.А с външен вход – светла 
площ 12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в нея да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Кремена Петрова Ангелова /правоспособен 
юрист/;



- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум    ЕТ “Ренита – 
Таня Панайотова” /лицензиран оценител/. 

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

524-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и във 
връзка с решение Общински съвет № 517-8(7)/21.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС 
№2456/16.12.2002г. и представляващ магазин, разположен в партера на четириетажен 
жилищен блок, между вх.Б и вх.В, със застроена площ 117,70кв.м.; изба, разположена под 
вх.В с външен вход – светла площ 12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане.

За участие в нея да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев Карабоев /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум     ЕТ “Макен – 
Марин Михайлов” /лицензиран оценител/. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

525-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и във 
връзка с решение № 518-8(7)/21.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, кв.Галата, ул.“Емона”, кв.23 по АОС №4514/17.07.2007г. и 
представляващ сграда – бункер със застроена площ 113,69кв.м. и земя с площ 578,13кв.м., 
като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в нея да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова Томова /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Пенка Йорданова 
Димитрова /лицензиран оценител/. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

526-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и във 
връзка с решение № 519-8(7)/21.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000г. и 
представляващ две стаи в сутерена със застроена площ 45,00кв.м., заедно с 11,11% идеални 
части от общите части на сградата, от две избени помещения, от правото на строеж и 1/3 
идеална част от тавански складови помещения, със застроена площ на тавана 95,57кв.м. и 1/3 
идеална част от дворно място, представляващо парцел (УПИ) ХVІІ28 в кв.22, цялото с площ 
300,57кв.м., като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.



За участие в нея да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Меглена Костадинова Младенова 
/правоспособен юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Петка Димитрова 
Христова /лицензиран оценител/. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

527-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и във 
връзка с решение № 520-8(7)/21.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка” №170 по АОС №2469/23.12.2002г. и представляващ 
масивна едноетажна сграда със застроена площ 95,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и масивна 
едноетажна сграда (склад) със застроена площ 55,00кв.м., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане.

За участие в нея да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Кремена Петрова Ангелова /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  “Галакт” ООД 
/лицензиран оценител/. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

528-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и във 
връзка с решение № 521-8(7)/21.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, м.”Свети Никола” №117 по АОС №3416/25.08.2005г. и представляващ 
сграда със застроена площ 68,00кв.м. и земя, представляваща ПИ №242, с площ 635,00кв.м., 
като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в нея да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев Карабоев /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Цветана 
Георгиева Ангелова /лицензиран оценител/. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

529-8. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и във 
връзка с решение № 522-8(7)/21.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС 
№2663/21.07.2003г. и представляващ помещения, намиращи се в подблоковото пространство 
на жилищен блок №36, между входове “А” и “Б”, със застроена площ 100,00кв.м. и 1,11% 
идеални части от общите части на сградата, като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане.



За участие в нея да бъдат поканени:

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова Томова /правоспособен 
юрист/;

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Живко Борисов 
Баев /лицензиран оценител/. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

по точка  девета от дневния ред

ОТНОСНО: Обсъждане на Декларация за признаване и осъждане на геноцида над арменците 
в Османската империя 1915 – 1923 година. 

Докл.: Цв. ГЕОРГИЕВА – Зам.председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

530-9.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за признаване и осъждане на геноцида над арменците 

в Османската империя 1915 – 1923 година
Изтреблението на арменците в Османската империя през 1915 - 1923 г. е идентифицирано с 
категорични исторически факти и автентични документи. Деянието отговаря напълно на 
състава на постановителните актове на ООН: 

- Конвенция за преследване и наказване на престъплението "геноцид" (1948) 

- Конвенция за прилагане срока на давност по отношение на военните престъпления и 
престъпленията срещу човечеството (1968) 

Според хуманните традиции на българския народ и с поетите по ратификация на 
документите на ООН задължения, Общински съвет - Варна признава и осъжда геноцида над 
арменците в Османската империя и признава 24 април за Ден на възпоменание на неговите 
жертви. 

2. Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да впише 24 април като Ден 
на възпоменание на жертвите на арменския геноцид в Програмата за отбелязване на паметни 
дати на Община Варна. 

3. Призовава Народното събрание на Република България да вземе решение, с което да 
признае геноцида над арменския народ в периода 1915-1923 г.”

/за – 24, против – 0, въздържали се – 7/ 

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ
531-9. Общински съвет – Варна решава да се проведе референдум по предложението за 
признаване и осъждане на геноцида над арменците в Османската империя 1915 – 1923 
година.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 17, против – 17, въздържали се – 7, отсъстват – 10/



Решението не се приема.
по точка  десета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване”  относно:

- приемане на доклада за самооценка на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД; 

- приемане на критерии за включване на безплодни двойки в програма ІVF със средства, 
отпуснати от Община Варна; 

- избиране на  членове на комисия за одобряване на безплодни двойки за включване в 
програма ІVF, със средства отпуснати от Община Варна; 

- разрешаване на продажбата на фибрагастроскоп “Пентакс”, собственост на  ДКЦ ІV Варна 
ЕООД, на МБАЛ “Света Анна”;

- даване на съгласие за отпускане на финансови средства за практически семинар на тема 
“Рейки, цигун и йога” /нетрадиционни методи за  лечение/;

- отпускане на еднократна финансова помощ 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

532-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 86 ЗЛЗ във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 
от Наредба № 18/20.06.2005 год. за критериите, показателите и методиката за акредитация на 
лечебните заведения и докладна записка от управителя на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов-
Варна” ЕООД вх. № ОС-8-9903/13/18.02.2008 г., Общински съвет-Варна приема доклада за 
самооценка на „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД, приложен към докладната 
записка. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/

533-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна приема критерии 
за включване на безплодни двойки в програма ІVF със средства, отпуснати от Община Варна, 
а именно:

1. Местоживеене по лична карта в община Варна; 
2. Възраст на жената до 40 години; 
3. Изследвания необходими за ІVF, определени от МНЗ /по здравна каса/ 
4. Експертно решение на специалисти от Центровете за Асистирана репродукция и Ин 

витро оплождане във Варна, където ще се извърши манипулацията. 
5. Центровете за Асистирана репродукция и Ин витро оплождане във Варна да бъдат 

акредитирани за това. 
6. В центровете за  Ин витро оплождане да има консултативен кабинет за една безплатна 

консултация. 
7. Отчет за ефективността от тази програма. 
8. Ако процедурата бъде прекъсната по вина на пациента, той се задължава да върне 

сумата получена за това. 
9. Договорът сключен между Община Варна и Центровете за Асистирана репродукция и 

Ин витро оплождане във Варна, определя финансовите и други взаимоотношения по 
между им. 

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

534-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА , Общински съвет-Варна избира  членове 



на комисия за одобряване на безплодни двойки за включване в програма ІVF, със средства, 
отпуснати от Община Варна, съобразно посочените в  решение № 533-10(7)/21.05.2008 г. 
критерии, в следния състав:

1. проф. Анелия Клисарова 
2. д-р Красимир Петров 
3. д-р Ивайло Митковски 
4. д-р Ивайло Бояджиев 
5. доц. Добрин Радев 
6. д-р Красимир Тунчев 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/

535-10. 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  № 340-5/5/19.03.2008 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 – 30, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 21/

536-10. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА 
и във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 340-5/5/19.03.2008 г. и  на база 
здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 535-10(7)/21.05.2008 г.
1. Никола Йорданов Николов, гр.Варна, ж.к.”Чайка”, бл. 52, вх. “В”, ап. 54, молба вх. 

№ ОС-8-94.Н/4/22.02.2008 г. - 3 000 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

2. Величка Димитрова Русева, гр.Варна, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 36,  вх. “А”, 
ет. 3, ап. 52, молба вх. № РД-8-94.В/45/06.03.2008 г. - 300 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

3. Деля Петрова Филчева, гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл. 102,  вх. 3, ет. 6, ап. 16, молба 
вх. № РД-8-94.Д/56/04.03.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

4. Елисавета Ненчева Абрашева, гр.Варна, ул.”Джеймс Баучер”, бл. 5, ет. 2, ап. 6, 
молба вх. № РД-8-94.Е/41/20.03.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

5. Александър Димитров Николов, гр.Варна, ул.”Силистра” № 1, ет. 7, ап. 33, молба 
вх. № РД-8-94.А/51/11.03.2008 г. – 1 400 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

6. Петра Димитрова Костова, гр. Варна, кв. Виница,  ул. “Н. Райков” № 3,  молба вх. № 
РД-8-94.П/96/13.05.2008 г. - 2000 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

7. Диляна Даниелова Денева,  гр. Варна  ул. “Хараламби Ангелов” 29,  молба вх. № РД-
8-94.Д/54/04.03.2008 г. - 2000 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

8. Божана Тодорова Пападопулос, гр. Варна, ул. "Карамфил", бл. 14, вх.Г, ап. 66, молба 
вх. №  РД-8-94.Б/20/04.03.2008 г. -  200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

9. Галина Димитрова Кючукова, гр. Варна, ул. "Г. Бенковски" № 79, ап. 16, молба вх. 



№ РД-8-94.Г/29/04.03.2008 г. за синът и Божидар Боянов Бабев - 3000 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

10.Хрисонка Кирилова Панчева, гр. Варна, ул. "Велико Христов" 47, ет.2, ап.5, молба 
вх. № РД-8-94.Х/11/04.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

11.Божидарка Петрова Петрова, гр. Варна, ул."Барутен погреб" № 4, вх. Б, ет. 5, ап. 
167, молба вх. № РД-8-94.Б/21/04.03.2008 г. за синът и Богдан Благоев Кузманов - 200 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

12.Шамиле Демирова Халилова,   гр. Варна, ул. "Хъшове" 5 А, молба вх. № РД-8-
94.Ш/2/04.03.2008 г - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

13.Клементина Сърбова Димитрова, гр. Варна, ул. "Драва Соболч", бл.1, вх. А, ет. 3, 
ап. 5, молба вх. № РД-8-94.К/34/04.03.2008 г.  - 350 лв.,  съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

14.Георги Михайлов Михов,   гр. Варна, ул. "Тихомир", бл. 22, вх. А, ет. 2, ап. 6, молба 
вх. № РД-8-94.Г/35/04.03.2008 г.  -  200 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

15.Калин Дженев Дженев,  гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 1, вх. Г, ет. 5, ап. 13, молба вх. № 
РД-8-94.К/33/04.03.2008 г.  - 3000 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

16.Светлозара Иванова Енчева,   гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 9, 
молба вх. № РД-8-94.С/50/04.03.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

17.Петра Вангелова Ямандиева,   гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 1, вх. 1, ет. 5, ап. 
24, молба вх. № РД-8-94.П/30/04.03.2008 г. -   200 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

18.Маргарита Тодорова Атанасова,   гр. Варна, ж.к "Младост" 2, бл. 129, вх. 4, ет. 3, ап. 
83, молба вх. № РД-8-94.М/44/04.03.2008 г.  -  300 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

19.Минчо Пейчев Петров, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл.  214, вх. 3, ет. 7, ап. 86, 
молба вх. № РД-8-94.М/41/04.03.2008 г.  -  200 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

20.Тихомир Ненов Тодоров,  гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Найден Райков" № 27, молба 
вх.  № РД-8-94.Т/18/04.03.2008 г. - 500 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

21.Ивелина Димитрова Христова,   гр. Варна, ул. "Пирин" № 30, вх. Б, ет. 5, ап. 28, 
молба вх. № РД-8-94.И/35/04.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

22.Стефка Георгиева Узунова,   гр. Варна, кв. “Възраждане”, бл. 54, вх. 8, ет. 5, ап. 203, 
молба вх. № ЗР-8-94.С/3/31.03.2008 г. за синът й Димитър Йончев Узунов  -  1000  лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

23.Станчо Иванов Тодоров, гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 407, вх.9 ап. 145, ет. 3, 
молба вх. № РД-8-94.С/58/04.03.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

24.Анастасия Димитрова Йорданова, гр. Варна, ул. "Д-р Железкова" 8 вх. 4, ет. 6, ап. 
22, молба вх. № РД-7-94.А/262/27.11.2007 г.  - 500  лв.,  съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

25.Ася Алдинова Русева,  гр. Варна, ул. "Пробуда" № 176, молба вх. № РД-8-
94.А/36/05.03.2008 г. - 100  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 



в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  
26.Стефанка Стефанова Чолакова,   гр. Варна, ул. "Никола Кънев" 13, вх. А, ет. 4, ап. 8, 

молба вх.  № РД-8-94.С/55/04.03.2008 г.  -  200  лв.,  съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

27.Асен Петров Баев,   гр. Варна, ул. "Томас Мюнцер" № 12 А, молба вх. № РД-8-
94.А/33/05.03.2008 г.  -  300  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

28.Живко Асенов Кабакчиев,  гр. Варна, ул. "Браила" № 5 А, молба вх. № РД-8-
94.Ж/16/05.03.2008 г.- 200  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

29.Милена Йорданова Колева, гр. Варна, ул. "Осми март" № 19, ет. 4, ап. 26, молба вх. 
№ РД-8-94.М/50/05.03.2008 г.  - 200  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

30.Димитър Веселинов Димитров,  гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 149, вх. 2, ет. 5, ап. 
50, молба вх. № РД-8-94.Д/61/05.03.2008 г.  - 1000  лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

31.Петър Георгиев Златев, гр. Варна, ул. "Кап. Райчо" № 82, ет. 7, ап. 52, молба вх. № 
РД-8-94.П/34/05.03.2008 г. -  200  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

32.Димитър Георгиев Попов, гр. Варна,  ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 303, вх.7, ап. 86, 
молба вх. № РД-8-94.Д/60/05.03.2008 г. -  200  лв.,   съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

33.Алдин Демиров Алдинов,    гр. Варна, ул. "Рожен" № 3, молба  вх. № РД-8-
94.А/34/05.03.2008 г. -  200  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

34.Ахмед Бекир Сали,  гр. Варна, ул. "Джузепе Гарибалди" № 4, молба вх. № РД-8-
94.А/32/05.03.2008 г. - 300  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

35.Денка Събева Димитрова, гр. Варна,  бул. "Сливница" 95, вх. Б, ет. 8, ап. 117, молба 
вх. № РД-8-94.Д/94/24.03.2008 г. - 200  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

36.Лиляна Михайлова Шопова, гр. Варна, кв. "Владиславово", ул. "Гургулят" № 29, 
молба вх. № РД-8-94.Л/6/05.03.2008 г. -  300  лв. съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

37.Йовко Димитров Пеев, гр. Варна, ул. "Иван Нивянин" № 6, молба вх. № РД-8-
94.Й/13/05.03.2008 г. - 3000  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

38.Мария Петрова Коева, гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 407, вх. 8, ет. 8, ап. 135, 
молба вх. № РД-8-94.М/48/05.03.2008 г.  - 700  лв.,   съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

39.Пейчо Димитров Иванов, гр. Варна, бул. "Сливница" 95, вх. Б, ет. 8, ап. 117, молба 
вх. № РД-8-94.П/58/24.03.2008 г. - 400 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

40.Жана Матеева Великова, гр. Варна, ж.к "Младост", бл. 109, вх. 4, ет. 5, ап. 73, молба 
вх. № РД-8-94.Ж/17/05.03.2008 г. - 1000 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

41.Анастасия Дончева Петкова, гр. Варна, ул. "Вярност" № 15, молба вх. № РД-8-
94.А/38/06.03.2008 г. - 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

42.Стефка Денчева Колева-Сахагова, гр. Варна, ул. “Генерал Цимерман” 33, ет. ІV, ап. 
38, молба вх. № РД-8-94.С/86/13.03.2008 г. за баща й Денчо Николов Колев  -  300  лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 



повод на горепосочената молба.  
43.Росен Йорданов Бояджиев, гр. Варна, ул. “Шейново” № 3, молба вх. № РД-8-

94.Р/41/06.03.2008 г. - 400  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

44.Мария Ангелова Георгиева,  гр. Варна, ж.к. Младост, бл. 133, вх. 5, ет. 5, ап. 109, 
молба вх. № РД-8-94.М/91/26.03.2008 г. - 300  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

45.Цветана Григорьевна Александрова, гр. Варна, бул. "Сивница", бл. 59, вх. А, ет. 4, 
ап. 12, молба вх. № РД-8-94.Ц/16/06.03.2008 г. -  300  лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

46.Светла Христова Иванова,  гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Браила" № 3, молба вх. 
№ РД-8-94.С/75/07.03.2008 г. за дъщеря й Мелиса Светлева Христова - 50  лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

47.Асен Любенов Караиванов,  гр. Варна, ул. "Гривица" № 32, молба вх. № РД-8-
94.А/41/07.03.2008 г. -  200  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

48.Стоянка Димитрова Димова, гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 25, вх. 1, ет. 9, ап. 45, 
молба вх. № РД-8-94.С/74/07.03.2008 г. -  200  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

49.Даниела Желязкова Димитрова, гр. Варна, ул. "Тинтява" № 11, молба вх. № РД-8-
94.Д/65/06.03.2008 г. - 3000  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

50.Красимир Асенов Христов,  гр. Варна, ул. "Джузепе Гарибалди" № 11, молба вх. № 
РД-8-94.К/38/06.03.2008 г. - 200  лв.,   съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

51.Тодорка Николова Стоянова, гр. Варна, ул. "Дончо Ватаха" № 8, молба вх. № РД-8-
94.Т/20/06.03.2008 г. - 400  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

52.Светломир Димитров Константинов, гр. Варна,  ул. "Баба Рада" № 16, молба вх. № 
ЗР-8-94.С/2/06.03.2008 г. -  300  лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

53.Недка Маринова Кирова, гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 405, вх. 13, ет. 2, ап. 77, 
молба вх. № РД-8-94.Н/30/06.03.2008 г. -  200  лв.,  съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

54.Жулиета Стайкова Янакиева,   гр. Варна, кв. "Възраждане", бл. 59, вх. 3, eт. 2, ап. 
52, молба вх. РД-8-94.Ж/14/07.03.2008 г.  - 700  лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

55.Милда Асенова Шекерджиева,  гр. Варна, ул. "Калач" № 48, молба вх. № РД-8-
94.М/59/07.03.2008 г.  - 100  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

56.Сребрина Сашева Кирилова, гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев", бл. 23, вх. А, ет. 6, ап. 
94, молба вх. № РД-8-94.С/79/10.03.2008 г. за синът й Цветомир Христов Христов  - 
1500  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

57.Желязка Димитрова Дочева, гр. Варна, кв. "Владиславово",  бл. 25, ет. 9, ап. 45, 
молба вх. № РД-8-94.Ж/18/07.03.2008 г. - 100  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

58.Алеко Томов Алеков, гр. Варна, ул."Томас Мюнцер" 12, молба вх. № РД-8-
94.А/44/10.03.2008 г.  -  200  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

59.Явор Недялков Калев, гр. Варна, ул. "Д-р Басанович", бл. 10, ап.80, молба вх. № РД-



8-94.Я/11/10.03.2008 г.  -  800  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

60.Азадухи Гарабед Елмаджиян, гр. Варна, ул. "Климент" № 1, молба вх. № РД-8-
94.А/47/10.03.2008 г.  -  100  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

61.Страхил Миланов Янков,  бездомен /По лична карта – гр. Варна, ул. "Три уши" 12/, 
молба вх. № РД-8-94.С/52/04.03.2008 г. - 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

62.Величка Борисова Николова,  гр. Варна, ж.к "Вл. Варненчик", бл. 407, вх. 15, ет. 3, 
ап. 256, молба вх. № РД-8-94.В/48/10.03.2008 г. - 500  лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

63.Мара Петрова  Георгиева, гр. Варна, ул. "Люляк" № 20, ет. 3, ап. 41, молба вх. № РД-
8-94.М/61/10.03.2008 г.  -  300  лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

64.Фани Райкова Цонева, гр.Варна, кв. Трошево, бл. 46, вх. Б, ет. 6, ап. 34, молба вх. №  
РД-8-94.Ф/4/10.03.2008г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

65.Росица Николова Станоева, гр. Варна, ул. ,,Ивац” 22, ет. 1, ап. 1, молба  вх. № РД-8-
94-Р./42/10.03.2008г. – 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

66.Гюлфем Исмаил Назиф, гр. Варна, ул. ,,Витко Христов” № 37, молба вх.№ РД-8-94-
Г./39/06.03.2008г. – 300 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

67.Цветанка Николова Пехливанова, гр. Варна, бул. ,,Цар Освободител” № 107, вх. А, 
ет. 2, ап. 10, молба вх.№ РД-8-94-Ц./29/10.04.2008г. – 2000 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

68.Шюкрю Хюсменов Ферадов, гр. Варна, ул. ,,Цар Иван Срацимир” 62, молба вх.№ 
РД-8-94.Ш/3/10.03.2008г. – 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

69.Шерифе Ахмедова Ферадова, гр. Варна, ул. ,,Цар Иван Срацимир” 62, молба вх. № 
РД-8-94.Ш/4/10.03.2008г.  – 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

70.Янко Иванов Христов, гр.Варна, ул. ,,Галац” № 4, молба вх. № РД-8-
94.Я/15/13.03.2008г.  -  300 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

71.Йорданка Пенчева Янакиева, гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 59, вх. 3, ет. 2, ап. 
52, молба вх.№ РД-8-94.Й/19/14.03.2008г. - 100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

72.Асен Живков Христов, гр. Варна, ул. ,,Найчо Цанов” № 44, молба вх.№РД-8-
94.А/49/11.03.2008г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

73.Бекир Азисов Нуриев, гр.Варна, ул. “Светослав Минков” № 51, молба вх. № РД-8-
94.Б/27/11.03.2008г. за съпругата му Мая Симеонова Наскова и дъщерите му Сание 
Бекир Азис и Величка Бекир Азис и синовете му Дженгис Бекир Азис, Емра Бекир 
Азис, Иляс Бекир Азис  - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

74.Асен Николаев Георгиев,  гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик, ул. ,,Гургулят” №17, молба 
вх.№ РД-8-94.А/58/13.03.2008г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

75.Ивайло Георгиев Георгиев,   гр. Варна, кв. “Св. Иван Рилски”, бл. 27, вх. А, ет. 7, ап. 
110, молба вх. № РД-8-94.И/54/11.03.2008г.  -  1 600 лв., съобразно установен здравен 



статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  
76.Николай Димитров Ефтимов, гр. Варна, ж.к. Младост, бл. 156, вх. 1, ап. 2, молба вх. 

№ РД-8-94.Н/41/13.03.2008г. -   200 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

77.Божил Тодоров Божилов, гр.Варна, ул. ,,Граф Игнатиев” № 6, вх. Б, молба вх. № РД-
8-94.Б/26/11.03.2008г. - 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

78.Цона Йорданова Симеонова,  гр. Варна, ул. ,,Д-р Пискюлиев” № 47 А, молба вх. № 
РД-8-94.Ц/18/11.03.2008г.  – 300 лв.,   съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

79.Тинка Никифорова Маврова, гр.Варна, ул. Д-р Пискюлиев № 12, вх. Б, ет. 4, ап. 16, 
молба вх.№ РД-8-94.Т/25/11.03.2008г.  – 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

80.Мария Костова Димитрова,  гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. ,,Вилите” № 76, молба вх. 
№ РД-8-94.М/67/11.03.2008г.  - 200 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

81.Кирил Атанасов Ангелов,  гр.Варна, ул. ,,Розова долина” № 56, молба вх. № РД-8-
94.К/45/13.03.2008г. – 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

82.Димитър  Денев Димитров, гр. Варна,  ул. ,,Д-р Пискюлиев” № 54, вх. В, молба вх. 
№ РД-8-94.Д/72/12.03.2008г. -  300 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

83.Желка Димитрова Митева,   гр. Варна,  м-ст. ,,Манастирски рид” № 116 А, молба вх. 
№ РД-8-94.Ж/31/10.04.2008г. – 350 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

84.Василия Борисова Драганова,   гр. Варна, ж.к. ,,Вл.Варненчик”, бл. 212, вх. 2, ет. 5, 
ап.46, молба вх. № РД-7-94.В/61/23.03.2007г. – 300 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

85.Иванка Георгиева Янакиева,   гр. Варна,  ул. ,,Банат” № 42, молба вх. № РД-8-
94.И/37/04.03.2008г.  – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 536-10(7)/21.05.2008 г. 
1. Теодора Събева Маринова,  гр.Варна,     ул. ,,Яш” № 4,      молба вх. № РД-8-
94.Т/21/06.03.2008г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение.

2. Ели Михаилова Георгиева,  гр.Варна, с. Каменар, ул. ,,Мак” № 10, молба вх. № РД-8-
94.Е/27/05.07.2008г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

3. Анка Костова Христова, гр. Варна, ул. ,,Браила” № 5, молба вх. № РД-8-
94.А/29/04.03.2008г.- няма основание за отпускане на средства за лечение.

4. Галина Младенова Асенова,   гр.Варна, ул. ,,Розова долина” № 40, молба вх. № РД-8-
94.Г/37/05.03.2008г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

5. Надя Асенова Стоянова,  гр.Варна, ул. ,,Проф.Парашкев Стоянов” № 4, молба вх. № РД-8-
94./32/06.03.2008г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение. 
6. Димчо Живков Христов, гр. Варна, ул. ,,Браила” № 18, молба вх.№ РД-8-
94.Д/75/13.03.2008г.  –    няма основание за отпускане на средства за лечение. 

по точка  единадесета от дневния ред

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

- разкриване на “Център за равни възможности на хора с увреждания, като делегирана 



общинска дейност;  

- разкриване на “Център за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат осиновители, 
осиновители, кандидат приемни родители и приемни родители”, като делегирана общинска 
дейност; 

- разкриване на Център “Домашни грижи”, като делегирана общинска дейност;  

- разкриване на “Бизнес център за хора с увреждания”, като делегирана общинска дейност; 

- разкриване на “Кризисен център за лица, претърпели насилие или жертви на трафик”, като 
делегирана държавна дейност;  

- разкриване на две “Защитени жилища” за младежи, напускащи специализираните 
институции, като делегирана държавна дейност; 

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с увреждания, 
като делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Ресурсен център” за хора в неравностойно положение”, като делегирана 
общинска дейност;  

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с увредено 
зрение, като делегирана общинска дейност;  

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с увреден слух, 
като делегирана общинска дейност;  

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на възрастни жени, като 
делегирана общинска дейност;   

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца от малцинствен 
произход, като делегирана общинска дейност;  

- разкриване на “Обществена трапезария” за социално слаби граждани на гр. Варна, като 
делегирана общинска дейност;

- отпускане и неотпускане на финансови помощи на граждани

Докл.: доц. Л. ПЕТКОВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

537-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС-8-9302(70)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване 
на “Център за равни възможности на хора с увреждания”, като делегирана общинска 
дейност с капацитет 40 места и численост на персонала 8 бройки.

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

538-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС-8-9302(71)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване 
на “Център за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат осиновители, 
осиновители, кандидат приемни родители и приемни родители”, като делегирана 
общинска дейност с капацитет 30 места и численост на персонала 6 щатни бройки.



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

539-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС-8-9302(72)14.04.2008 г. Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване 
на Център “Домашни грижи”, като делегирана общинска дейност с капацитет 70 места и 
численост на персонала 9 щатни бройки. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/

540-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС-8-9302(73)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване 
на “Бизнес център за хора с увреждания”, като делегирана общинска дейност с капацитет 
40 места и численост на персонала 8 щатни бройки.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

541-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т.12 от  Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-8-9302(74)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Кризисен център за лица, претърпели насилие или жертви на трафик”, 
като делегирана държавна дейност с капацитет 8 места и численост на персонала 6 щатни 
бройки. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

542-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т.15 от  Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-8-9302(75)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на две “Защитени жилища” за младежи, напускащи специализираните 
институции, като делегирана държавна дейност с капацитет 6 места и численост на 
персонала 3,6 щатни бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

543-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от  Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-8-9302(76)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с увреждания, 
като делегирана общинска дейност с капацитет 50 места и численост на персонала 10 щатни 
бройки. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

544-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 5 от  Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС-8-9302(77)14.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване 
на “Ресурсен център” за хора в неравностойно положение”, като делегирана общинска 
дейност с капацитет 30 места и численост на персонала 6 щатни бройки.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

545-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 



т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от  Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9302(22)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с увредено зрение, 
като делегирана общинска дейност с капацитет 40 места и численост на персонала 16 
бройки.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

546-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от   Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9302(23)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с увреден слух, 
като делегирана общинска дейност с капацитет 40 места и численост на персонала 16 
бройки.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

547-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от  Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9302(24)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на възрастни жени, като 
делегирана общинска дейност с капацитет 45 места и численост на персонала 18 бройки.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

548-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 6 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9302(25)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца от малцинствен 
произход, като делегирана общинска дейност с капацитет 40 места и численост на персонала 
16 бройки.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

549-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, 
т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 19 от  Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-8-9302(33)27.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Обществена трапезария” за социално слаби граждани на гр. Варна, като 
делегирана общинска дейност с капацитет 550 места и численост на персонала 8 бройки.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

550-11. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от 
ЗМСМА и във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 340-5/5/19.03.2008 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 приложение към настоящото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 20/

551-11. 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 приложение към настоящото решение.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 550-11(7)/21.05.2008 г.
1. ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА – гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” 206, вх.4, ет.1, 

ап.98, молба вх.№ РД-8-94.Т/44/01.04.2008 г. – лицето е семейно, с тризнаци на 5 г.; 
семейството обитава общинско жилище; г-жа Димова е безработна, с регистрация в 
Бюро по труда; доходът се формира от минимална работна заплата на съпруга и 
семейни помощи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

2. ЗЮМБЮЛКА АЛДИНОВА РУСЕВА – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 176, молба вх.№ РД-
8-94.З/35/01.04.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; безработна с 
регистрация в Бюро по труда; обитава стая заедно с баща си и сестра си; няма 
движимо и недвижимо имущество, което да бъде източник на допълнителни доходи; 
доходът се формира от социални помощи; г-жа Русева е претърпяла две операции от 
кучешка тения – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

3. ВЕРКА СТЕФАНОВА САРАВСКА – гр.Варна, жк. “Чайка” бл.9, вх.Д, ет.2, ап.20, 
молба вх.№ РД-8-94.В/78/01.04.2008 г. – лицето е пенсионер, със 100% ТНР; съпругът 
й е починал през 1989 г., а синът й през 1992 г.; доходът на г-жа Саравска се формира 
единствено от пенсия; не притежава недвижима собственост, което да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

4. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, местност “Планова” 650, молба вх.№ РД-
8-94.Г/64/31.03.2008 г. – лицето е с над 50% ТНР (умствена изостаналост – торпиден 
вариант); не притежава недвижима собственост, което да бъде източник на 
допълнителни доходи; доходът му се формира от социални помощи в размер на 36,30 
лв. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

5. РОСИЦА ТОДОРОВА ПАМУКОВА – гр.Варна, ул.”Марица” 6, вх.А, ет.3, ап.14, 
молба вх.№ РД-8-94.Р/74/31.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете 
на 3 г.; безработна е с регистрация в Бюро по труда; г-жа Памукова живее на свободен 
наем; доходът е единствено от семейни помощи за деца; полага доброволчески труд 
във Фондация “Карин дом” – отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

6. КРЕМЕНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА – гр.Варна, жк.“Вл.Варненчик” 32, вх.1, ет.8, 
ап.37, молба вх.№ РД-8-94.К/63/31.03.2008 г. – лицето е семейно, с две деца; по-
голямото е ученичка в ОУ “Антон Страшимиров”, а малкото е на 2 г.; г-жа Атанасова 
получава майчински от Варна Автотранспорт ООД; няма недвижима собственост, 
което да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

7. ВЯРКА ИЛИЕВА ТОНЕВА – гр.Варна, жк. “Чайка” 21, вх.А, ет.10, ап.54, молба вх.№ 
РД-8-94.В/75/31.03.2008 г. – лицето е пенсионер с доход единствено от пенсия в размер 
на 179,08 лв.; страда от хронични заболявания и ползва лекарства, които частично се 
покриват от НЗОК; доходът й не покрива комунално-битовите разходи; няма движима 
собственост, което да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

8. КИРИЛ МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, ул.”Кавала” 32, ет.3, ап.6, молба вх.№ РД-8-
94.К/66/01.04.2008 г. – лицето е със 75% ТНР (генерализирани разстройства на 
развитието); обучава се в СОУ “Любен Каравелов” – индивидуална форма на 
обучение; доходът на г-н Георгиев е единствено от пенсия за инвалидност; ползва 
лекарства, които се покриват от НЗОК; съжителства с родителите си, от които само 



майка му работи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

9. НАДЕЖДА НАЧКОВА МИХАЙЛОВА – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” 7, ет.5, ап.236, 
молба вх.№ РД-8-94.Н/70/02.04.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно 
дете на 2 г.; живеят в общежитието на СУПЦ “Анастасия д-р Железкова”; доходът на 
г-жа Михайлова се формира единствено от детски добавки – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

10.МИРЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул.”Доброволци” 19, ет.8, ап.91, 
молба вх.№ РД-8-94.М/107/02.04.2008 г. – лицето е с намалена работоспособност, след 
прекарани два инфаркта; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 138,72 
лв.; не притежава недвижима собственост, освен жилището, в което живее, като 
същото не може да бъде източник на допълнителни доходи; жилището се нуждае от 
ремонт – има влага и мухъл – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

11.ГЮЛЮ АЗИС САЛИ – гр.Варна, ул.”Станислав Доспевски” № 1, молба вх.№ РД-8-
94.Г/66/02.04.2008 г. – лицето е пенсионер; страда от хронични заболявания и 
прекаран инсулт; няма недвижима собственост; доходът се формира единствено от 
инвалидна пенсия в размер на 107,51 лв.; обитава стая в лошо техническо и 
санитарно-хигиенно състояние – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

12.МАРИЯ ХРИСТОВА ВИЧЕВА – гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 1, молба вх.№ РД-
8-94.М/109/02.04.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 128,42 лв.; живее на свободен наем в таванска стая; на 11.02.2008 г. 
е опериран от карцином на панкреаса; вследствие на престоя в болница и неплащане 
на наем е принудена да напусне стаята; към момента нощува при познати – отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

13.ФАНКА ГЕОРГИЕВА ПАМБУКОВА – гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” 1, вх.Б, 
ет.2, ап.2, молба вх.№ РД-8-94.Ф/11/03.04.2008 г. - лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 102,85 лв.; не притежава недвижима 
собственост; съжителства с брат си, чиито доход също е единствено от пенсия; страда 
от хронични заболявания; консултирана е за явяване пред ТЕЛК; през зимния период е 
подпомагана от Дирекция “Социално подпомагане” с енергийни помощи – отпуска 
400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

14.АПОСТОЛ ВЕСЕЛИНОВ ВАНГЕЛОВ – гр.Варна, ул.”Владая” 3А, молба вх.№ РД-8-
94.А/80/24.03.2008 г. – лицето е полусирак; студент е в Технически университет – 
Варна, специалност “Компютърни техники и технологии” – редовно; доходът на г-н 
Вангелов е единствено от наследствена пенсия в размер на 96,39 лв. – отпуска 300 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

15.ДЕСПИНКА ХРИСТОВА ФИЛОВА – гр.Варна, жк.   “Вл.Варненчик” 10, вх.7, ет.9, 
ап.80, молба вх.№ РД-8-94.Д/96/24.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 128,95 лв.; единственият недвижим имот е 
този, в който живее; има определени 85,3% ТНР (късни последици от туберкулозата) – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

16.ГРУДА АНДРЕЕВА ЖЕЛЕВА – гр.Варна, ул.”Иглика” 8, вх.А, ет.2, ап.4, молба вх.№ 
РД-8-94.Г/54/24.03.2008 г. – лицето е вдовица; съпругът й е починал на 06.08.2007 г.; за 
погребението са взети пари назаем; г-жа Желева е в тежко финансово положение 
поради това, че дълго време съпругът й е бил на легло и ежедневно са се купували 
санитарно-хигиенни материали; самата г-жа Желева има определени 60% ТНР; 
доходът й се формира единствено от пенсия в размер на 231,45 лв. – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

17.НАДЕЖДА НИКОЛОВА КОЛЕВА – гр.Варна, ул.”Иглика” № 2, молба вх.№ РД-8-



94.Н/53/25.03.2008 г. – лицето има две малолетни деца; синът й Николай е на 1 г. и 6 
м.; има определени 100% ТНР с чужда помощ (ДЦП), а дъщеря й Деница е на 3 м. И 
определени 100% ТНР без чужда помощ (Болест на кленовия сироп – Левциноза); г-
жа Колева живее на семейни начала с бащата на децата си, който е със 100% ТНР – 
отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

18.СТЕФКА ПЕТКОВА ВЛАЙКОВА – гр.Варна, жк.  “Възраждане” 68, вх.1, ет.5, ап.25, 
молба вх.№ РД-8-94.С/103/25.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно 
дете; съжителства със сина си и баща си в общинско жилище; имат задължения към 
Район “Младост” за наем; доходът на г-жа Влайкова се формира от социални помощи 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

19.АТАНАСКА АРГИРОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Самарско знаме” 35, молба вх.
№ РД-8-94.А/81/25.03.2008 г. – лицето е пенсионер; съпругът й е починал на 
10.10.2007 г.; за погребението са взети пари назаем; г-жа Ангелова не притежава 
собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи; пенсията й е в размер на 
143,58 лв. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

20.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ – гр.Варна, ул.”Македония” № 145, молба вх.№ РД-8-
94.Г/57/24.03.2008 г. – лицето е с 92% ТНР; доходът му се формира от пенсия в размер 
на 201,03 лв.; г-н Попов е разведен; множеството заболявания и лекарствата, които 
ползва го поставят в тежко финансово състояние и невъзможност да задоволява 
комунално-битовите си потребности – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

21.НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОМОВА – гр.Варна, ул.”Драгаш” 32Е, вх.А, ет.2, ап.3, молба 
вх.№ РД-8-94.Н/62/26.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; 
от м.януари 2008 г. е безработна, с регистрация в Бюро по труда; детето на г-жа 
Томова е с 54% ТНР (вродена бъбречна аномалия); молителката и дъщеря й обитават 
маза без санитарен възел и вода – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

22.МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ СТЕФАНОВ – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” 34, вх.2, ет.1, 
ап.34, молба вх.№ РД-8-94.М/97/26.03.2008 г. – лицето е абитуриент; майка му е 
инвалид I-ва група с чужда помощ; родителите му са разведени; г-н Стефанов няма 
доходи; семейството живее на свободен наем; нямат възможност да поемат разноските 
около абитуриентския му бал – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

23.САШКА САВОВА КУРТЕВА – гр.Варна, жк. “Чайка” 31, вх.Г, ет.4, ап.84, молба вх.№ 
РД-8-94.С/109/26.03.2008 г. – лицето е вдовица; съжителства с двамата си синове - 
единият е студент I-ви курс в Икономически университет, а другият е ученик в Х клас 
в Хуманитарната гимназия; доходът на семейството се формира от работната заплата 
на майката в размер на 263,04 лв. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

24.НЕЛИЯ ТОШЕВА ВЕЛИКОВА – гр.Варна, ул.”Искър” 40, ет.6, ап.13, молба вх.№ РД-
8-94.Н/56/26.03.2008 г. – лицето е самотна майка с дете на 5 години; г-жа Великова е с 
диагноза ДЦП и провежда скъпоструващо лечение; в момента е обездвижена; доходът 
се формира от инвалидната пенсия и детски добавки, които са крайно недостатъчни за 
задоволяване на комунално-битовите потребности – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

25.НЕВЯНА ПЕТРОВА ДРАГОДАНОВА – гр.Варна, жк.  “Чайка” 57, ет.1, ап.41, молба 
вх.№ РД-8-94.Н/54/25.03.2008 г. – лицето е семейно; има две деца – близнаци, ученици 
в V клас; до 31.12.2007 г. е работила като социоконсултант в Дирекция “Социално 
подпомагане” по Програмата за заетост; от 01.01.2008 г. е регистрирана в Бюро по 



труда; доходът на семейството се формира от работната заплата на съпруга – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

26.МИНКА СТАНЕВА КОТЛАРОВА – гр.Варна, жк.  “Възраждане” 51, вх.5, ет.4, ап.102, 
молба вх.№ РД-8-94.М/87/25.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия; претърпяла е две операции на очите; общото й здравословно 
състояние е силно влошено; доходът на г-жа Котларова се формира единствено от 
пенсия в размер на 128,32 лв.; няма недвижимо имущество, което може да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности;

27.ГЮЛШЯН МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” 14, 
молба вх.№ РД-8-94.Г/58/25.03.2008 г. – лицето е самотна майка с 3 малолетни деца -
най-голямото е ученичка в 5 клас, а средното е записано в подготвителен клас към ОУ 
“Св. Патриарх Евтимий”; доходът на семейството се формира единствено от социални 
помощи и детски добавки; г-жа Мехмедова не притежава недвижима собственост –
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности;

28.ГАЛИНА ПЕНКОВА ПЕТРОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” 22, вх.15, ет.1, ап.3, 
молба вх.№ РД-8-94.Г/60/26.03.2008 г. – лицето е разведено с едно малолетно дете на 1 
г. и 10 м.; доходът се формира единствено от майчински; бащата не плаща издръжка; г-
жа Петрова не притежава недвижимо имущество; съжителства с родителите си, които 
не могат да й оказват финансова подкрепа при отглеждането на детето; г-жа Петрова е 
с висше образование, но не може да започне работа до постъпване на детето в ясла – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности;

29.ИЛИЯ САШЕВ ВАСИЛЕВ – гр.Варна, ул.”Пробуда” 229, молба вх.№ РД-8-
94.И/63/26.03.2008 г. – лицето има определени 92% ТНР с чужда помощ; съжителства с 
майка си и двамата си братя; доходът му се формира единствено от пенсия в размер на 
148,65 лв.; няма недвижимо имущество, което да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности;

30.НАТАЛИЯ ОБРЕТЕНОВА ЖЕЛЕЗОВА – гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” 55, вх.А, ет.4, 
ап.10, молба вх.№ РД-8-94.Н/63/27.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно 
малолетно дете на 2 г. и 6 м.; живее с родителите си; доходът се формира единствено 
от детски добавки; предстои детето да постъпи в детска градина; семейството на г-жа 
Железова не може да й оказва финансова подкрепа; лицето няма собственост, което да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности;

31.КАТЯ КОСТАДИНОВА ВОНИДОВА – ЕГН ............, гр.Варна, ул.”Отец Паисий” 22, 
ет.2, ап.3, молба вх.№ РД-8-94.К/55/20.03.2008 г. – лицето е претърпяло онкологична 
операция (Са на ректума); съжителства със сина си на свободен наем; същият страда 
от епилепсия от 2000 г.; г-жа Вонидова е съжителствала на семейни начала с г-н 
Йордан Недев Димитров, който е починал на 24.01.2008 г.; за погребението му са взети 
пари назаем – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности;

32.ПРОЛЕТ ГЕОРГИЕВА ПУНЧЕВА – гр.Варна, жк.  “Трошево” 41, вх.А, ет.1, ап.2, 
молба вх.№ РД-8-94.П/57/24.03.2008 г. – лицето има определени 73% ТНР (есенциална 
хипертония); доходът й се формира единствено от пенсия в размер на 128,95 лв.; г-жа 
Пунчева не притежава собственост, което да бъде източник на допълнителни доходи; 
съжителства на семейни начала с мъж със 100% ТНР – отпуска 400 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности;

33.БЕНКА АНГЕЛОВА БОРИСОВА – гр.Варна, ул.”Гургулят” 15, молба вх.№ РД-8-
94.Б/29/24.03.2008 г. – лицето е семейно, с едно непълнолетно дете; съпругът й е с 60% 



ТНР (атеросклероза); а г-жа Борисова има вродени аномалии на окото; не притежава 
недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи; доходите на 
семейството са от инвалидна пенсия на съпруга от 128,95 лв. и социални помощи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

34.СТОЯН АТАНАСОВ ПЕТРОВ – гр.Варна, ул.”Кирил Пейчинович” 32, молба вх.№ 
РД-8-94.С/100/24.03.2008 г. – лицето има определени 70% ТНР (олигофрения); доходът 
му се формира от инвалидна пенсия; не притежава собственост, която да бъде 
източник на допълнителни доходи; г-н Петров е консултиран да подаде документи за 
услугата “Дневен център за възрастни с увреждания – Ривиера” – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

35.КРЪСТИНКА РАЙЧЕВА МИЛАДИНОВА – гр.Варна, жк.  “Възраждане” 43, вх.4, 
ет.1, ап.71, молба вх.№ РД-8-94.К/59/24.03.2008 г. – лицето е вдовица; пенсионер; 
доходът се формира единствено от пенсия в размер на 135,72 лв.; съжителства с 
единствения си син, който е безработен и не може да окаже финансова подкрепа на 
майка си; г-жа Миладинова не притежава недвижим имот, който да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

36.ЗОРКА СТЕФАНОВА АНДОНОВА – гр.Варна, ул.”Велес” 5, ет.4, ап.1, молба вх.№ 
РД-8-94.З/29/27.03.2008 г. – лицето има определени 91,57% ТНР (онкологично 
заболяване); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 141,15 лв.; няма 
недвижим имот, който да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

37.РОЗА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Пробуда” 181, молба вх.№ РД-8-
94.Р/70/27.03.2008 г. – лицето е самотна майка с 3 малолетни деца – на най-голямото 
му предстои да постъпи в I-ви клас, а най-малкото е на 2 г.; доходът се формира 
единствено от социални помощи; г-жа Ангелова не притежава недвижими имоти, 
които могат да бъдат източник на допълнителни доходи; семейството живее на 
свободен наем – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

38.ДОБРИНКА МАРИНОВА СЕМОВА – гр.Варна ул.”Д-р Селименски” 3, вх.Б, ет.2, 
ап.20, молба вх.№ РД-8-94.Д/103/27.03.2008 г. – лицето има определени 69% ТНР 
(исхемична болест на сърцето, Паркинсон и др.); доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 123,42 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

39.АБИБЕ ЯШАР РАИМ – гр.Варна, ул.”Арда” 4, молба вх.№ РД-8-94.А/84/27.03.2008 г. 
– лицето е самотна майка с едно малолетно дете; доходът й се формира единствено от 
социални помощи; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

40.ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА СИМЕОНОВА – гр.Варна, бул.”Княз Борис I” 29, молба 
вх.№ РД-8-94.Д/102/27.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; 
синът й Кристиян Николаев Стойков е със 100% ТНР (тежка умствена изостаналост); 
г-жа Симеонова не притежава недвижима собственост, която може да бъде източник 
на допълнителни доходи; доходът й се формира единствено от минимална работна 
заплата като личен асистент в размер на 229,24 лв. – отпуска 400 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

41.ЛАЗАР ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ – гр.Варна, ул.”Моряшка” 21, ет.7, ап.27, молба вх.№ 
РД-8-94.Л/19/27.03.2008 г. - лицето е с 93,5% ТНР (умствена изостаналост, болест на 
Даун, други видове катаракта); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 
91,48 лв.; г-н Лазаров няма недвижими имоти, които биха могли да бъдат източник на 



допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

42.ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ – гр.Варна, местност “Планова” 650, молба вх.№ РД-
8-94.И/66/27.03.2008 г. – лицето е със 100% ТНР с чужда помощ (слепота); доходът се 
формира от инвалидна пенсия в размер на 300,54 лв.; г-н Вангелов притежава място, 
находящо се в гр.Варна, местност “Планова”, но същото не е източник на 
допълнителни доходи; има 3 деца – две пълнолетни и едно непълнолетно дете, 
ученичка в ОУ “Св. Патриарх Евтимий”; единият пълнолетен син е с умствено 
изоставане – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

43.ЦВЕТАНКА БОЖКОВА МИХАЙЛОВА – гр.Варна, ул.”Пробуда” 141, молба вх.№ 
РД-8-94.Ц/23/27.03.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца - едното е 
ученичка в 3 клас, а на другото предстои да постъпи в I клас; доходът на г-жа 
Михайлова се формира от социални помощи; не притежава недвижими имоти – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

44.ДИМЧО КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ – гр.Варна, ул.”Никола Корчев” 2, молба вх.№ РД-
8-94.Д/105/28.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 206,47 лв.; г-н Петров страда от хронични заболявания; част от 
лекарствата не се реимбурсират от НЗОК, а средствата от пенсия са крайно 
недостатъчни за покриване на комунално-битовите му разходи; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

45.РАФИ МЕХМЕДОВ ГАЙДАРДЖИЕВ – гр.Варна, ул.”Пробуда” 223, молба вх.№ 
СДЖ-8-94.Р/2/28.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 136,49 лв.; г-н Гайдарджиев отглежда внучето си Виолета Родева 
Захариева, която е сирак; детето е ученичка в IV клас в СОУ “Елин Пелин”; г-н 
Гайдарджиев страда от хронични заболявания и от началото на годината 
няколкократно е хоспитализиран – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

46.ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА КАЛИНОВА – гр.Варна, ул.”Фредерик Кюри” 51, 
вх.А, ет.2, ап.29, молба вх.№ РД-8-94.Й/25/28.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът 
е единствено от пенсия в размер на 102,85 лв.; съжителства със съпруга си, който също 
е пенсионер; няма недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

47.ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Дунавски лебед” 5, ет.6, ап.96, молба 
вх.№ РД-8-94.Т/41/28.03.2008 г. – лицето е семейно; пенсионер; доходите на 
семейството са единствено от пенсия; г-жа Енчева получава месечна пенсия в размер 
на 211,54 лв.; притежава 1/2 от дворно място и къща в с.Бързица, община Провадия, 
която не може да бъде източник на допълнителни доходи; двамата със съпруга страдат 
от хронични заболявания (ХСБ, мастопатия, остеопороза, гонартроза, стенокардия) и 
ползват лекарства, които не се покриват от НЗОК – отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

48.ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА-ФИЛИПОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” 
бл.207, вх.3, ет.5, ап.86, молба вх.№ РД-8-94.Ц/24/28.03.2008 г. – лицето е вдовица; има 
две малолетни деца; семейството живее на свободен наем; г-жа Филипова има 
определени 38% ТНР след пътно транспортно произшествие през 2005 г., при което е 
загинал съпруга й; работи почасово като хигиенист; не притежава собственост; 
средствата на г-жа Филипова са крайно недостатъчни за покриване на основните 
жизнени и комунално-битови потребности на децата – отпуска 500 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



49.МАРГАРИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк.  “Изгрев” № 321А, молба вх.№ 
РД-8-94.М/100/31.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете;  
настанени в Звено “Майка и бебе” за ползване на социална услуга “Временно 
настаняване и подслон”; г-жа Тодорова не може да разчита на помощ и подкрепа от 
близките си и разширения семеен кръг; доходът се формира от социални помощи и е 
крайно недостатъчен за устройването на лицето след напускане на Звеното “Майка и 
бебе” – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

50.ЖЕЛА ЙОРДАНОВА ЖЕКОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.212, вх.6, ет.6, 
ап.177, молба вх.№ РД-8-94.Ж/26/31.03.2008 г. – лицето е пенсионер (80 г.); доходът й 
се формира единствено от пенсия в размер на 127,58 лв.; не притежава собственост, 
която да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

51.АНТОАНЕТА БЯЛКОВА МИТЕВА – гр.Варна, жк.  “Трошево” бл.37, ет.10, ап.62, 
молба вх.№ РД-8-94.А/88/31.03.2008 г. – лицето е със 75% ТНР (шизофрения); 
съжителства със сина си на свободен наем; чака преосвидетелстване от ТЕЛК и към 
момента не получава пенсия – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

52.МАРИЯНА АТАНАСОВА БУКОРОВА – гр.Варна, жк.  “Възраждане” бл.11, вх.3, ет.2, 
ап.54, молба вх.№ РД-8-94.М/99/31.03.2008 г. – лицето е самотна майка с две 
малолетни деца; доходът се формира единствено от детски надбавки в размер на 50 
лв.; семейството обитава общинско жилище – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

53.НАДЕЖДА АСЕНОВА ЖИВКОВА – гр.Варна, ул.”Браила” № 5, молба вх.№ РД-8-
94.Н/67/31.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; доходът се 
формира единствено от детски надбавки в размер на 25 лв.; от м.март 2008 г. г-жа 
Живкова е регистрирана в Дирекция “Бюро по труда”; не притежава собственост, 
която да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

54.ЮЛИЯ КИРИЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА – гр.Варна, ул.”Граф Игнатиев” 6, вх.Б, ет.3, 
молба вх.№ РД-8-94.Ю/12/31.03.2008 г. – лицето е със 100% ТНР с чужда помощ 
(онкологично заболяване); пенсионер с единствен доход от пенсия в размер на 237,34 
лв.; г-жа Чешмеджиева притежава част от апартамент, в който живее и 4/6 част от 
недвижим имот в местност “Манастирски рид”, които не са източник на допълнителни 
доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

55.ВИДА КИРИЛОВА ЖЕЛЕВА – гр.Варна, ул.”Калач” 25, молба вх.№ РД-8-
94.В/77/31.03.2008 г. – лицето е с 56,80% ТНР; доходът е единствено от пенсия в 
размер на 87,42 лв.; съпругът на г-жа Желева е починал на 28.01.2008 г.; за 
погребението са взети пари назаем; лицето не притежава недвижим имот, който да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

56.ХРИСТО СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ – гр.Варна, ул.”Опълченска” 29, вх.А, молба вх.№ 
ОС-8-9100/7/31.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира от пенсия в 
размер на 197,71 лв. на г-н Стойчев и 127,31 лв. на съпругата му; лицето не притежава 
собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

57.КАТЯ АНАСТАСОВА БОЧКОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.10, вх.1, ет.5, 
ап.45, молба вх.№ РД-8-94.К/43/11.03.2008 г. –  лицето е семейно, с две малолетни 
деца; семейството живее на свободен наем; доходът се формира от работната заплата в 
размер на 383,29 лв.; на 11.01.2008 г. в жилището, което обитават, е възникнал пожар, 
който е нанесъл щети на кухнята, теракота и покрива на къщата - отпуска 700 лв. за 



инцидентно възникнали потребности от битов характер; 
58.МАРИЯ ИВАНОВА РАДЕВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.212, вх.2, ет.5, ап.47, 

молба вх.№ СДЖ-7-94.М/47/15.11.2007 г. – лицето е пенсионер; има определени над 
76% ТНР (сърдечна недостатъчност, захарен диабет, хипертония); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 196,85 лв.; няма собственост, която да бъде източник 
на допълнителни доходи; поради влошеното здравословно състояние г-жа Радева е 
консултирана за преосвидетелстване и ползване услугите на Домашен социален 
патронаж – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

59.АНЕЛИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА – гр.Варна, ул.”Атанас Георгиев” № 7, молба вх.
№ РД-8-94.А/104/11.04.2008 г. – лицето има определени 93,5% ТНР с чужда помощ; 
към момента инвалидната пенсия е спряна, тъй като г-ца Николова чака 
преосвидетелстване; съжителства с майка си и брат си, който е ученик в 5 клас; 
доходът на семейството в момента е единствено от детски добавки в размер на 25 лв. – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

60.МЕРИ НУБАР МЕРДИНЯН – гр.Варна, жк.  “Младост” 106, вх.3, ет.8, ап.61, молба 
вх.№ РД-8-94.М/112/03.04.2008 г. – лицето е абитуриент; родителите й са разведени и 
г-ца Мердинян не получава редовна издръжка; доходът на семейството се формира от 
работната заплата на майката в размер на 243,13 лв.; нямат собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

61.ВЕЛКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА – гр.Варна, жк.  “Възраждане” бл.49, вх.3, ет.1, 
ап.51, молба вх.№ РД-8-94.В/84/03.04.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с 
чужда помощ (отворена рана на очната ябълка); г-жа Петкова е напълно незряща, не 
може да се самообслужва; няма личен асистент, тъй като майка й е починала на 
10.12.2007 г.; лицето  притежава жилището, в което живее и 1/4 идеална част от 
наследствен имот – лозе и постройка, които не може да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

62.АСЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.405, вх.13, ет.1, 
ап.73, молба вх.№ РД-8-94.А/97/07.04.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в 
Бюро по труда; на 13.03.2008 г. е починал съпруга й Курти Ангелов Демиров; доходът 
на лицето се формира от работна заплата в размер на 221,32 лв.; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

63.АСЯ АСЕНОВА ГЕБЕДЖЕЛИЕВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 12, молба 
вх.№ РД-8-94.А/110/16.04.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете под 
3-годишна възраст; доходът се формира единствено от майчински в размер на 178,36 
лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

64.СЕВДА ХЮСЕИНОВА ЛЯТИФОВА – гр.Варна, жк.  Вл.Варненчик” бл.307, вх.1, ет.6, 
ап.18, молба вх.№  РД-8-94.С/132/16.04.2008 г. – лицето е с над 80% ТНР (онкологично 
заболяване); през последните няколко месеца е преминала през лъче- и химиотерапия 
след хистеректомия на яйчници; г-жа Лятифова е безработна, с регистрация в Бюро по 
труда; за периода от 07.12.2007 г. до 06.04.2008 г. е получавала обезщетение за 
безработица в размер на 90 лв.; в резултат на продължителното лечение, г.-жа 
Лятифова е изпаднала в тежко финансово положение и не може да покрие комунално-
битовите си нужди – отпуска 1500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

65.ВАЛЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 20, молба вх.№ 



РД-8-94.В/60/17.03.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца, едното от 
които е ученик в 3-ти клас; семейството живее на свободен наем; г-жа Ангелова няма 
недвижим имот, който може да бъде източник на допълнителни доходи; средствата на 
семейството е от детски добавки в размер на 50 лв. – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

66.ЛИЛИЯ ДЕМИРОВА АЛДИНОВА – гр.Варна, ул.”Наум” № 39, молба вх.№ РД-8-
94.Л/11/17.03.2008 г. – лицето има определени 74% ТНР (дисеминиран лупус 
еритематодес); г-жа Алдинова е самотна майка с две деца; едното е ученик в 9 клас, а 
другото в 6 клас; доходът на семейството се формира единствено от инвалидната 
пенсия в размер на 99 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

67.ДЕМИРКА МИЛКОВА БОЯНОВА – гр.Варна, ул.”Наум” № 87, молба вх.№ РД-8-
94.Д/86/18.03.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; по-малкото дете 
Милко Демиров Боянов е със здравословни проблеми и няколкократно е бил 
хоспитализиран; доходът на г-жа Боянова се формира единствено от социални 
помощи в размер на 62,10 лв. – м.февруари 2008 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

68.ШЕФИКА САЛИ АЛИОСМАН – гр.Варна, ул.”Самарско знаме” № 40, молба вх.№ 
РД-8-94.Ш/5/18.03.2008 г. – лицето има определени над 71% ТНР (есенциална 
хипертония); грижи се за дъщеря си Гюнер Юмер Алиосман, която е със 100% ТНР с 
чужда помощ, детска церебрална спастична парализа); доходът на г-жа Алиосман се 
формира единствено от пенсия в размер на 128,95 лв. – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

69.ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ПАНАЙОТОВ – гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” бл.12, вх.А, ет.7, 
ап.20, молба вх.№ РД-8-94.П/31/04.03.2008 г. – лицето има определени 75% ТНР 
(шизофрения); родителските права за отглеждането на дъщеря му Филипина 
Пламенова Панайотова са предоставени на г-н Панайотов, а майката Диана 
Панайотова до този момент не е плащала издръжка; детето е ученичка в 1 клас – СОУ 
“Елин Пелин” – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

70.ДИМИТРИЧКА ЛЕФТЕРОВА ЖЕЛЕВА – гр.Варна, жк.  “Трошево” бл.36, вх.А, ет.8, 
ап.24, молба вх.№ РД-8-94.Д/53/04.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 102,85 лв.; съжителства със сина си, който 
е със 75% ТНР (шизофрения); с решение на Съда № 2072/29.06.2007 г. е забранено на 
съпруга й Васил Бойчев Желев да приближава семейното жилище за срок от 1 година; 
г-жа Желева страда от хронични заболявания (хипертония, ИБС, НАМ); лекарствата, 
които ползва се доплащат от НЗОК – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

71.КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.308, вх.6, 
ет.1, ап.108, молба вх.№ РД-8-94.К/36/05.03.2008 г. – лицето работи като “Личен 
асистент” на дъщеря си Сийка Костова Маринова, която е със 95% с чужда помощ 
(тежка умствена изостаналост); доходът е в размер на 221,32 лв.; през 2006 г. е 
починал синът й, а през м.декември 2007 г. е починал и брата на г-жа Маринова; за 
погребението му са взети пари назаем – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

72.ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 155, молба вх.№ 
РД-8-94.В/44/06.03.2008 г. – лицето има определени 80% ТНР (шизофрения); доходът 
се формира единствено от пенсия в размер на 83,85 лв.; няма собственост, която може 
да бъде източник на допълнителни доходи; съжителства с дъщеря си, която е 
безработна; обитават стая в лошо техническо състояние – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



73.ЗЮМБЮЛКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Гургулят” № 16, молба вх.№ 
РД-8-94.З/15/10.03.2008 г. – лицето е разведено; безработно, с регистрация в Бюро по 
труда; доходът се формира от социални помощи в размер на 36,30 лв.; не притежава 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; страда от друга 
уточнена хронично-белодробна болест – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

74.АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ДЕМИРОВА – гр.Варна, ул.”Гургулят” № 16, молба вх.№ РД-
8-94.А/48/10.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете под 3 г.-
възраст; доходът се формира единствено от социални помощи в размер на 100 лв.; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

75.ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА АСЕНОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.405, вх.18, 
ет.1, ап.1, молба вх.№ РД-8-94.Т/16/27.02.2008 г. – на 21.02.2008 г. е починал бащата на 
г-жа Асенова – Сашо Христов Асенов; за продължителното лечение и погребението са 
взети пари назаем; лицето не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи; пенсията й е в размер на 128,95 лв. – отпуска 200 лв. за 
частично покриване разходи по погребение; 

76.АЛДИН РУСЕВ МИХАЙЛОВ – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 176, молба вх.№ РД-8-
94.А/27/04.03.2008 г. – лицето страда от тревожни разстройства; част от лекарствата, 
които ползва, не се реимбурсират от НЗОК; до м.декември 2007 г. е работил като 
социоконсултант към Дирекция “Социално подпомагане” на минимална работна 
заплата в размер на 180 лв.; към момента е общ работник в Община Варна; полага 
грижи за двете си дъщери, едната от които е оперирана няколкократно, а другата с 
епилептични припадъци – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

77.ОСМАН САЛИМ ХАСАН – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 229, молба вх.№ РД-8-
94.О/7/06.03.2008 г. – лицето има определени 75% ТНР (шизофрения); доходът му се 
формира единствено от пенсия в размер на 83,85 лв.; не притежава имоти, които могат 
да бъдат източник на допълнителни доходи – отпуска 100 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

78.ГИНА ГАТЕВА ДЕЧЕВА – гр.Варна, кк. “Златни пясъци”, Общежитие “Светулка”, 
стая № 7, молба вх.№ РД-8-94.Г/40/06.03.2008 г. – лицето е с над 71% ТНР 
(остеоартроза и др. сродни заболявания); доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 152,55 лв.; г-жа Дечева обитава стая в общежитие “Светулка”; ползва 
лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; в резултат на това и заплащания 
наем лицето не може да покрие комунално-битовите си нужди – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

79.РАДКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Теодоси Търновски” № 19, молба 
вх.№ РД-8-94.Р/45/10.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете под 3-
годишна възраст; г-жа Георгиева страда от инсулинозависим диабет; доходът се 
формира от майчински; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

80.НАДЕЖДА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА – , гр.Варна, ул.”Новгород” № 53, молба вх.№ 
РД-7-94.Н/199/03.12.2007 г. – лицето е разведено с едно малолетно дете – ученик в 1-
ви клас на СОУ “Любен Каравелов”; г-жа Димитрова е безработна, с регистрация в 
Бюро по труда; семейството живее на свободен наем; доходите се формират 
единствено от социални помощи; имат неплатени сметки за ток – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

81.ШЕРИФЕ МАХМУД ХАМИД – гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” бл.2, вх.А, ап.15, 
молба вх.№ РД-7-94.Ш/6/05.12.2007 г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда 



помощ (слепота)\ доходът се формира единствено от пенсия в размер на 198,32 лв.; г-
жа Хамид не притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни 
доходи; съжителства с родителите си, които също са лица с увреждания и не могат да 
й оказват финансова подкрепа – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

82.ЯНЧО АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ – ЕГН ............, гр.Варна, ул.”Пробуда” № 224, молба вх.
№ РД-8-94.Я/5/16.01.2008 г. – лицето е разведено; след развода семейното жилище е 
предоставено за ползване от бившата съпруга; г-н Иванов е неколкократно 
хоспитализиран в резултат на два инфаркта; към настоящия момент няма доходи, тъй 
като чака преосвидетелстване от ТЕЛК; не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности;

83.ТОНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.402, вх.9, ет.8, 
ап.199, молба вх.№ СДЖ-8-1000/8/15.01.2008 г. – лицето е самотно, но не съжителства 
със съпруга си; обитава общинско жилище; за периода 01.01. до 31.12.2007 г. има 
непогасени задължения за наем в размер на 413,34 лв. и такса смет 18,60 лв.; от две 
години в жилището няма ток; доходът на г-жа Янакиева се формира от пенсия в 
размер на 128,95 лв. и интеграционни добавки в размер на 16,50 лв. – да се опрости 
наема в размер на 413,34 лв.;

84.СТЕФАНА БОГДАНОВА ДЖАМБАЗОВА – гр.Варна, ул.”Кирил и Методий” № 36, 
вх.Д, ап.23, молба вх.№ РД-8-94.С/21/04.02.2008 г. – лицето е разведено, с едно дете 
Силвия Михайлова Иванова – абитуриентка; доходът на г-жа Джамбазова се формира 
единствено от работна заплата в размер на 220 лв., която е недостатъчна за покриване 
на комунално-битовите разходи; семейството обитава едностайно жилище; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи;г-жа 
Джамбазова не разполага със средства за организиране на абитуриентската вечер на 
дъщеря си – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности;

85.ПЕТРОМИЛА ТОМОВА АТАНАСОВА – гр.Варна, ул.”Ген. Колев” № 16, вх.А, ап.22, 
молба вх.№ РД-7-94.П/303/10.12.2008 г. – лицето е семейно, с една пълнолетна дъщеря, 
студентка във ВСУ и една непълнолетна дъщеря, която е ученичка в 7 клас в СОУ 
“А.С.Пушкин”; съпругът на г-жа Атанасова е с над 87% ТНР (епилепсия) и към 
момента не получава пенсия поради преосвидетелстване; през периода август-
декември 2007 г. г-жа Атанасова е била в неплатен отпуск поради влошеното 
здравословно състояние на съпруга си; от м.януари 2008 г. работи в ОП
“Инвестиционна политика”; семейството има неплатени сметки за ток и вода; липсата 
на пенсия на г-н Атанасов поставя семейството в изключително тежко финансово 
състояние – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности;

86.ХАСАН ЕЛ ХАМАД – гр.Варна, ул.”Народни будители” № 53, вх.Б, ап.41, молба вх.№ 
РД-7-94.Х/58/10.12.2007 г. – лицето има определени над 86% ТНР (ампутиран десен 
долен крайник); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 83,85 лв.; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; г-н 
Ел Хамад е семеен, с едно малолетно дете под 3-годишна възраст – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности;

87.ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЕНЧЕВА – гр.Варна, жк. “Младост” бл.141, вх.5, ап.85, молба вх.
№ РД-8-94.Л/9/11.03.2008 г. – лицето е семейно; доходът се формира от пенсия в 
размер на 103,43 лв. на г-жа Енчева и 153,54 лв. на съпруга й; лицето страда от 
множество заболявания и прекаран инфаркт (ХБС, ИБС, СМФ и др.); ежемесечно 
ползва лекарства, които частично се  реимбурсират от НЗОК; семейството не може да 
разчита на роднини за финансова подкрепа; съпругът е в напреднал стадий “старческа 
деменция”; имат задължения към Топлофикация в размер на 800 лв. – отпуска 500 лв. 



за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
88.АЙШЕ ИСМАИЛОВА САЛИМОВА – гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” № 32, молба вх.

№ РД-7-94.А/811/30.11.2007 г. – лицето е самотна майка с три малолетни деца – 
първото на 3 г., второто е ученичка в 1-ви клас, а третото – ученичка в 7-ми клас в ОУ 
“Иван Рилски”; доходът на семейството се формира единствено от социални помощи в 
размер на 189,75 лв.; г-жа Салимова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

89.НЕДКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА – гр.Варна, ул.”Страхил войвода” бл.47, ап.8, молба 
вх.№ РД-7-94.Н/197/03.12.2007 г. – лицето е вдовица, пенсионер; има определени над 
71% ТНР (остеоартроза и др. сродни заболявания); доходът й се формира единствено 
от пенсия в размер на 155,67 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи; не може да разчита на роднински кръг, тъй като 
дъщеря й също е починала – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

90.ГАЛЯ ДИМОВА СИРАКОВА – гр.Варна, ул.”Кирил и Методий” № 101 Б, молба вх.№ 
РД-7-94.Г/158/07.12.2007 г. – лицето е с 88% ТНР (последици от мозъчно-съдово 
заболяване); на 20.11.2007 г. при автомобилна катастрофа загива синът на г-жа 
Сиракова Мартин Николаев Сипсев; парите за погребението са взети назаем; доходът 
на г-жа Сиракова се формира единствено от пенсия в размер на 121,15 лв. – отпуска 
300 лв. за частично покриване разходи по погребение; 

91.СЕВДАЛИНА АСЕНОВА ГЕБЕДЖЕЛИЕВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 9, молба 
вх.№ РД-7-94.С/353/06.12.2007 г. – лицето е самотна майка с едно пълнолетно и две 
непълнолетни деца; синът Симеон Михайлов Маринов има определени 68% ТНР 
(епилепсия и лека умствена изостаналост); г-жа Гебеджелиева е безработна, с 
регистрация в Бюро по труда; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

92.ЙОРДАНКА ДРАГОЕВА НЕЙЧЕВА – гр.Варна, жк.  “Ви.Варненчик” бл.33, вх.1, ап.1, 
молба вх.№ СДЖ-7-1000/184/19.12.2007 г. – лицето има определени 94% ТНР с чужда 
помощ (запушване на мозъчните артерии); доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 156,08 лв. и 19,25 лв. интеграционни добавки; г-жа Нейчева съжителства 
със сина си Васил Василев, който е разведен, на посочения адрес под наем – 120 лв.; 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; финансовите средства на 
г-жа Нейчева са крайно недостатъчни за покриване на основните жизнени и 
комунално-битови потребности – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

93.ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА – гр.Варна, ул.”Кап. Райчо” № 77, молба вх.
№ РД-8-94.Е/14/07.02.2008 г. – лицето е пенсионер; съжителства със съпруга си и 
Ангел Георгиев Диамандиев, който има определени 100% ТНР с чужда помощ (МСБ, 
други органични психотични състояния); доходът на семейството се състои 
единствено от пенсии в размер на 244 лв.; към момента г-н Диамандиев е лежащо 
болен; обитават една стая в лошо техническо състояние - покривът тече, по стените 
има влага и мухъл; ежедневно се закупуват санитарно-хигиенни материали, в резултат 
на което семейството е изпаднало в тежка финансова криза – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

94.ИВАН ГЕОРГИЕВ АЛТЕВ – гр.Варна, ул.”Детелин войвода” № 6, молба вх.№ РД-8-
94.И/26/12.02.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ (последици 
от мозъчносъдова болест, с централна хемипареза, сензомоторна афация, болест на 
Бюргер); г-н Алтев е получил масивен инсулт на 29 юли 2007 г. в Италия; за 
транспортирането му до България семейството е платило 3500 лв.; на 25.10.2007 г. е 
опериран в МБАЛ “Токуда болница София” АД срещу сумата от 3902,18 лв.; г-н Алтев 



има дете на 6 години, което посещава ЦДГ “Пинокио”; детето има речеви проблеми, 
което налага допълнителни занимания с логопед, но семейството не може да си го 
позволи; доходът на семейството е от работната заплата на съпругата Димитричка 
Иванова Алтева в размер на 310,24 лв., детски добавки – 25 лв. и инвалидната пенсия 
на г-н Алтев; средствата са крайно недостатъчни, тъй като семейството връща заеми, 
които са взели за транспортирането и лечението  – отпуска 1000 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

95.ЗЛАТКА АТАНАСОВА КОЛЕВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.4, вх.4, ап.59, 
молба вх.№ РД-8-94.З/12/20.02.2008 г. – лицето е семейно; доходът се формира от 
пенсия в размер на 102,85 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи; ползва лекарства, част от които се реимбурсират от 
НЗОК; страда от стенокардия и хипертонична болест на сърцето – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

96.ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ – гр.Варна, ул.”Карамфил” бл.15, вх.В, ап.115, молба 
вх.№ РД-8-94.И/28/19.02.2008 г. – лицето има определени 95% ТНР с чужда помощ 
(коксартроза); г-н Иванов е претърпял операции на двете тазобедрени стави, които не 
са сполучливи; предстои му нова операция; доходът му се формира единствено от 
пенсия в размер на 294,39 лв.; г-н Иванов живее сам, трудно се обслужва, тъй като е 
почти напълно обездвижен; няма социален асистент, който да му помага в 
ежедневието; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

97.МИЛЕНА АСЕНОВА НИКОВА – гр.Варна, ул.”Девня” бл.11А, вх.Б, ап.25, молба вх.
№ РД-8-94.М/36/25.02.2008 г. – лицето е пенсионер; през м.юли 2007 г. е оперирана от 
Са на млечната жлеза; провела е 25 сеанса лъчетерапия; доходът й се формира от 
пенсия в размер на 112,31 лв.; консултирана е за явяване на ТЕЛК; ползва лекарства, 
които частично се реимбурсират от НЗОК – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

98.КАЛО ЛАМБОВ ИВАНОВ – гр.Варна, жк. “Младост” бл.116, вх.8, ап.10, молба вх.№ 
РД-8-94.К/30/25.02.2008 г. – лицето е с 95,77% ТНР (Са на ректума); доходът се 
формира от пенсия в размер на 171,58 лв.; не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи; ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

99.СПАС МЕТОДИЕВ ИВАНОВ – гр.Варна, ул.”Ламбо Пасков” № 34, молба вх.№ РД-8-
94.С/44/26.02.2008 г. – лицето има определени 76% ТНР (болест на Паркинсон); на 
24.01.2008 г. е починал баща му Методи Иванов Разуварков; парите за погребението са 
взети назаем; г-н Иванов има доход единствено от пенсия в размер на 233,74 лв.; има 
двама сина, единият е студент, а другият – безработен, с регистрация в Бюро по труда 
– отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

100.ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА – гр.Варна, ул.”Мир” № 10, бл.12, вх.Б, ап.3, 
молба вх.№ РД-8-94.Е/20/27.02.2008 г. – лицето е вдовица; доходът й се формира от 
пенсия в размер на 134,72 лв.; г-жа Флорева обгрижва внука си Ивелин Стефанов 
Йонов, който е със 100% ТНР с чужда помощ (тежка олигофрения, имбециалност, 
епилепсия); г-жа Флорова не притежава имот, който би могъл да бъде източник на 
допълнителни доходи; консултиран е за услугите, които се предоставят на лица с 
умствени увреждания в ЦСРИ “Чайка” и Дневен център “Ривиера” – отпуска 500 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

101.АТАНАС СТОЯНОВ КОДЖАБАШЕВ – гр.Варна, ул.”Патриарх Евтимий” бл.42, 
вх.А, ап.12, молба вх.№ РД-8-94.А/25/28.01.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 123,49 лв.; г-н Коджабашев страда от 



диабет и сърдечно-съдова болест; разведен е; не може да разчита на разширения 
семеен кръг за финансова подкрепа;  не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на  допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

102.ИВАН БОРИСОВ ГРОЗДАНОВ – гр.Варна, жк.  “Младост” бл.157, ет.1, ап.1, молба 
вх.№ РД-8-94.И/45/06.03.2008 г. – лицето е пострадало при ПТП през м.октомври 2007 
г.; след оперативно лечение г-н Грозданов се придвижва с помощта на патерици; към 
момента няма никакви доходи; съжителства с майка си, която е пенсионер; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

103.СЪБКА НИКОЛОВА ПЕЙЧЕВА – гр.Варна, ул.”Орлово гнездо” № 7, молба вх.№ 
РД-8-94.С/98/19.03.2008 г. – лицето е вдовица; на 08.06.2007 г. е починал съпруга й 
Пейчо Неделчев Пейчев; същият е бил със заболяване Са на белия дроб; г-жа Пейчева 
има две дъщери – на 12 и на 18 г.; голямата е абитуриентка; доходът на семейството е 
от работната заплата на майката в размер на 277,87 лв. и наследствените пенсии на 
деца в размер на 222 лв. – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

104.МЛАДЕН ВЕСЕЛИНОВ ВАНГЕЛОВ – гр.Варна, ул.”Владая” № 3А, молба вх.№ РД-
8-94.М/81/19.03.2008 г. – лицето е полусирак; доходът му се формира от наследствена 
пенсия в размер на 96,39 лв.; г-н Вангелов е студент 4 курс във ВВМУ “Никола 
Вапцаров”, специалност “Корабоводене” – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

105.ВЕЛИЧКА ЯНКОВА ШОПОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 23, молба вх.№ РД-8-
94.В/63/19.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия 
в размер на 102,85 лв.;обитава нестабилна постройка в лошо техническо състояние; 
необходими са й средства за ремонт – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

106.ЕЛЕНКА ВЕЛКОВА КОСТАДИНОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.16, вх.1, 
ап.6, молба вх.№ РД-8-94.Е/42/20.03.2008 г. – лицето е разведено; работи като 
помощник готвач в УСХ ЕАД с работна заплата в размер на 274,74 лв.; на 23.01.2008 г. 
след тежко боледуване е починал големият й син Милен Илиев Ангелов на 22 г.; по-
малкият Валентин Илиев Ангелов е абитуриент; г-жа Костадинова не разполага с 
финансови средства за посрещане на абитуриентски бал на сина си, тъй като за 
погребението е взела пари назаем – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

107.ТРАЙКА ЙОРДАНОВА ТРОЕВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик”бл.406, вх.21, 
ап.28, молба вх.№ РД-8-94.Т/35/20.03.2008 г. – лицето е пенсионер, вдовица; доходът й 
се формира единствено от пенсия в размер на 156,42 лв.; има определени 71% ТНР 
(венозни емболии и тромбози); живее на свободен наем в жк “Вл.Варненчик” – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

108.РЕНИ ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА – гр.Варна, ул.”Соколска” № 10А, молба вх.№ РД-8-
94.Р/63/20.03.2008 г. – лицето има определени 80% ТНР; доходът се формира от 
пенсия в размер на 83,85 лв.; има регистрация в Бюро по труда; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи– отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

109.МАКСИМ АТАНАСОВ ДЖУМАЛИЕВ – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 48, 
молба вх.№ РД-8-94.М/82/20.03.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро 
по труда; до 31.12.2007 г. е работил към ОП “Управление и реализация на програми и 
проекти”; доходът му се формира от социални помощи в размер на 36 лв. – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



110.ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ – гр.Варна, бул.”Сливница” № 105, вх.Б, ет.5, 
ап.50, молба вх.№ РД-8-94.П/53/19.03.2008 г. – лицето има определени 80% ТНР 
(шизофрения); доходът му се формира единствено от пенсия в размер на 128,95 лв.; г-
н Петров е разведен и ежемесечно плаща издръжка в размер на 100 лв. на сина си 
Камен Пламенов; г-н Петров съжителства с родителите си, които са пенсионери и не 
могат да му оказват финансова подкрепа  – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

111.ЗВЕЗДЕЛИНА ИВАНОВА ЩЕКАНЕНКО – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.207, 
ет.2, ап.44, молба вх.№ РД-8-94.З/18/17.03.2008 г. – семейството обитава общинско 
жилище; г-жа Щеканенко не разполага със средства за посрещане на абитуриентската 
вечер на дъщеря си – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

112.АЛДИН АСЕНОВ ГЕБЕДЖЕЛИЕВ – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 12, молба 
вх.№ РД-8-94.А/28/04.03.2008 г. – лицето е разведено; синът му Мартин Алдинов 
Асенов живее при него и е ученик в  5 клас в ОУ “Св.Патриарх Евтимий”; доходът на 
г-н Гебеджелиев се формира от работна заплата в размер на 250 лв. (общ работник; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

113.ФАТИМА ИЛКОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул.”Хайдут Сидер” № 15, молба вх.№ 
РД-8-94.Ф/6/13.03.2008 г. – лицето има определени 96% ТНР (лупус еритематодес, 
болест на Рейно); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 116,65 лв.; г-
жа Димитрова е във фактическа раздяла със съпруга си; към момента съжителства с 
майка си, която няма възможност да й оказва финансова подкрепа, тъй като също е 
пенсионер – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

114.ЕМИЛИЯН ОГНЯНОВ ЯНЕВ – гр.Варна, ул.”Гривица” № 6, молба вх.№ РД-8-
94.Е/28/06.03.2008 г. – лицето е семейно, с 4 деца – три от тях са ученици в СОУ 
“Любен Каравелов”, а най-малкото е на 5 години; г-н Янев работи като общ работник 
срещу сумата от 120 лв. на месец, а съпругата му като “хигиенист” срещу същата 
заплата във фирма “Мигмакс” ООД; г-н Янев и семейството му обитават общинско 
жилище; доходите са крайно недостатъчни за покриване на ежедневните комунално-
битови потребности на децата – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

115.ГИНКА МАРКОВА БОЖИЛОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” 13, вх.3, ет.4, 
ап.71, молба вх.№ РД-8-94.Г/30/04.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 188,44 лв.; не притежава имоти, които биха 
могли да бъдат източник на допълнителни доходи; г-жа Божилова страда от 
хипертонична болест и афективно разстройство; на 23.12.2007 г. е възникнал пожар в 
резултат на късо съединение; част от имуществото е изгоряло – отпуска 400 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

116.АНГЕЛИНА ИВАНОВА ФЛОРИЧЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Ружа” 8, ет.10, ап.47, 
молба вх.№ РД-8-94.А/20/11.03.2008 г. – лицето е разведено, пенсионер; обитава 
общинско жилище; доходът й се формира от пенсия в размер на 104,94 лв.; включена е 
в общинската трапезария за социално слаби – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

117.ИВАН РУСЕВ КОЛЕВ – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.4, вх.4, ап.59, молба вх.№ 
РД-8-94.И/30/20.02.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът му се формира единствено от 
пенсия в размер на 212,71 лв.; съжителства със съпругата си, която е пенсионер и сина 
си, който е безработен; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности; 
118.ЗДРАВКА ГЕРМАНОВА РАЙЧЕВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 44А, 

молба вх.№ РД-8-94.З/16/13.03.2008 г. – лицето е самотна майка с три деца; най-
малкото е на 1 г. и 6 м.; две от децата са с епилепсия; доходът на г-жа Райчева е от 
социални помощи; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

119.АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, ул.”Света гора” № 9, молба вх.№ 
РД-8-94.А/55/13.03.2008 г. – лицето има определени 80% ТНР (шизофрения, лека 
умствена изостаналост); доходът се формира от инвалидна пенсия в размер на 83,85 
лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

120.ВЕЛИЧКА БЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА – гр.Варна, ул.”Братя Бъкстон” № 30, вх.Д, ет.1, 
ап.3, молба вх.№ РД-8-94.В/57/13.03.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР 
1полиартрозис); доходът се формира от пенсия в размер на 125,72 лв.; г-жа Неделчева 
не притежава други имоти, освен апартамента, в който живее; същият не може да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

121.ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Опълченска” № 29, ет.2, ап.4, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/71/11.03.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по 
труда; г-жа Георгиева е семейна, с едно малолетно дете Александър Георгиев, ученик 
в 5 клас в ОУ “Св. Кирил и Методий”;  не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

122.СИРВАРТ ХАЧИК ГОСТАНЯН – гр.Варна, ул.”Котел” № 11, молба вх.№ РД-8-
94.С/88/13.03.2008 г. – лицето е на 84 години;  има определени 71% ТНР 
(доброкачествени новообразувания на други неуточнени органи); доходът се формира 
от пенсия в размер на 134,05 лв.; г-жа Гостанян е вдовица; голяма част от лекарствата, 
които ползва, не се реимбурсират изцяло от НЗОК – отпуска 400 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

123.ТОНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИНОВА – гр.Варна, ул.”Тракийска” № 24, молба вх.№ 
РД-8-94.Т/31/14.03.2008 г. – лицето само отглежда двамата си сина; по-големият Петър 
Георгиев Йовчев е ученик в 6 клас в Спортно училище “Г.Бенковски”; доходът се 
формира от работна заплата в размер на 260 лв. и детски добавки в размер на 50 лв.; г-
жа Велинова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

124.ВЯРКА СТЕФАНОВА КАРПУЗОВА – гр.Варна, ул.”Злетово” № 1, вх.А, ет.2, ап.6, 
молба вх.№ РД-8-94.В/59/14.03.2008 г. – лицето има определени 89,98% ТНР (Са); 
доходът се формира от пенсия в размер на 144,63 лв.; на 24.02.2008 г. е починал 
съпруга й Панайот Петков Карпузов след тежко боледуване; за лечението и 
погребението са взети пари назаем; г-жа Карпузова не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

125.МАГДАЛЕНА НЕНОВА МИХАЙЛОВА – гр.Варна, ул.”Ружа” 10, ет.6, ап.28, молба 
вх.№ РД-8-94.М/71/14.03.2008 г. – лицето е абитуриент; съжителства с майка си, чиито 
доход се формира единствено от пенсия в размер на 176,92 лв.; г-ца Михайлова страда 
от тиреотоксикоза с дифузна гуша; семейството не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

126.СЛАВКА ЛИПЧЕВА МАРКОВА – гр.Варна, ул.”Барутен погреб” 4, вх.А, ет.5, ап.31, 



молба вх.№ РД-8-94.С/89/14.03.2008 г. – лицето има определени 97,6% ТНР с чужда 
помощ (други органични психотични състояния); доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 209,07 лв.; г-жа Липчева не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи; тъй като лицето е лежащо болно, 
ежедневно се налага закупуването на санитарно-хигиенни материали – отпуска 500 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

127.ЖЕЧКА РУМЕНОВА ДЕМИРОВА – гр.Варна, ул.”Княз Черказки” 55, молба вх.№ 
РД-8-94.Ж/20/11.03.2008 г. – лицето е с три деца; най-малкото – Зина Илкова Миткова 
е ученичка в 6 клас в СОУ “Елин Пелин”; доходът на семейството е от социални 
помощи в размер н 241,45 лв.; г-жа Демирова живее на съпружески начала с бащата на 
децата Илко Митков Илков, който е с психични проблеми (болест на Блойлер) – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

128.НУТФИЕ ЕМИН АПТУЛА - гр.Варна, ул.”Карамфил” 19А, молба вх.№ РД-8-
94.Н/37/11.03.2008 г. – лицето е разведено; сама отглежда двамата си сина Хюсеин и 
Ермин; по-малкият е ученик в 9 клас в ПГМТ; доходът на семейството се формира от 
работната заплата на г-жа Аптула като “хигиенист” във Варненски свободен 
университет в размер на 380,97 лв.; семейството живее на свободен наем; поради 
финансови затруднения единият син е напуснал училище – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

129.МАРТИН ИВАНОВ ИВАНОВ – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.208, вх.5, ет.8, 
ап.154, молба вх.№ РД-8-94.М/68/11.03.2008 г. – лицето има определени 95% ТНР с 
чужда помощ (доброкачествено образувание на главния мозък и др. части на НС, 
остатъчна долна спастична парапареза, тежка степен); г-н Иванов чака 
преосвидетелстване от ТЕЛК и към настоящия момент инвалидната му пенсия е 
спряна; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

130.МАРИЯНА СТОИЛОВА КИРИЛОВА – гр.Варна, ул.”Найден Геров” № 68, вх.А, 
ет.5, молба вх.№ РД-8-94.М/66/11.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно дете, 
ученичка в 6 клас в СОУ “Найден Геров”; г-жа Кирилова и детето й живеят на 
свободен наем; не могат да разчитат на разширения семеен кръг, тъй като не 
поддържат контакти с роднините; доходът се формира единствено от детски надбавки 
в размер на 25 лв. месечно – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

131.ПЕНКА ВЕЛИКОВА ДОБРЕВА – гр.Варна, жк. Изгрев” 41, ет.5, ап.45, молба вх.№ 
РД-8-94.П/40/11.03.2008 г. – лицето е разведено; сама се грижи за дъщеря си Теодора 
Кирилова Тодорова, която е абитуриентка; доходът на семейството се формира от 
работната заплата на г-жа Добрева в размер на 227,92 лв.; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи; лицето няма средства да организира 
абитуриентския бал на дъщеря си – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

132.ВАЛЯ СЕРГЕЕВА СИМЕОНОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.34, вх.2, ет.7, 
ап.59, молба вх.№ РД-8-94.В/51/11.03.2008 г. – лицето е самотна майка с две 
малолетни деца под 3-годишна възраст; доходът се формира единствено от майчински 
в размер на 151,33 лв.; г-жа Симеонова не притежава недвижима собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

133.ЕЛЕНА ИВАНОВА КОСЕВА – гр.Варна, местност “Планова” 7, молба вх.№ РД-8-
94.Е/33/12.03.2008 г. – лицето е семейно; има една дъщеря – Красимира Станчева 
Димова; детето е ученичка в 3 клас в ОУ “Никола Вапцаров”; има определени 50% 
ТНР (други парелетични синдроми); Красимира има проблеми с подвижността; 



доходите на семейството са от работната заплата на бащата и социални помощи за 
отглеждане на деца с увреждане в размер на 220,50 лв. и са недостатъчни за покриване 
на специфичните потребности на детето – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

134.ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, ул.”Ружа” № 8, ет.5, ап.23, 
молба вх.№ РД-8-94.В/52/12.03.2008 г. – лицето е с 95% ТНР (шизофрения, диабет, 
хипертонична болест); доходът на г-н Георгиев се формира единствено от пенсия в 
размер на 141,15 лв.; живее на свободен наем; част от лекарствата частично се 
реимбурсират от НЗОК – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

135.ЗДРАВКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 44, 
молба вх.№ РД-8-94.З/17/13.03.2008 г. – лицето е самотна майка с 5 малолетни деца; 
едно от децата – Мартин Здравков Данаилов е с остра лимфобластна левкемия и 
няколкократно е хоспитализиран; доходът на семейството е от социални помощи в 
размер на 242,15 лв.; обитават стая в лошо санитарно-хигиенно и техническо 
състояние– отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

136.АТАНАСКА СТЕФАНОВА РАДЕВА – гр.Варна, бул.”Съборни” № 38, молба вх.№ 
РД-8-94.А/56/13.03.2008 г. – лицето е разведено с две деца; семейството живее на 
свободен наем; голямата дъщеря Полина Георгиева Попова е ученичка в 12 клас в 
ГПУ “Йоан Екзарх”; малката – Моника е на 6 г.; Полина е с диагноза “двустранна 
невросензорна загуба на слуха”, а Моника – с диагноза: “остър тубулоинтерстициален 
нефрит, двоен бъбрек”; доходът на семейството се формира от работната заплата в 
размер на 110 лв. и 50 лв. месечни добавки за отглеждане на дете; към настоящия 
момент г-жа Радева е в неплатен отпуск поради лазерна интервенция на двете очи – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

137.ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, ул.”Селищно образувание 
Сълзица” 296, молба вх.№ РД-8-94.Й/18/12.03.2008 г. – лицето има определени 60% 
ТНР (други видове хипотиреоидизъм); г-жа Тодорова няма никакви доходи, тъй като 
няма необходимия осигурителен стаж; има регистрация в Бюро по труда; съжителства 
със сина си и внучката си; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

138.ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул.”Боян Илиев” № 22, молба 
вх.№  РД-8-94.В/54/12.03.2008 г. – лицето е разведено; отглежда две от децата си, 
които са ученици в СОУ “Пейо Яворов”; г-жа Христова е безработна, с регистрация в 
Бюро по труда; доходът се формира от социални помощи в размер на 61,05 лв.; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

139.ВЕЛИЧКА КИРОВА МИХАЛЕВА – гр.Варна, ул.”Калач” № 39Б, молба вх.№ РД-8-
94.В/53/12.03.2008 г. – лицето е семейно, пенсионер; има определени 56% ТНР (други 
видове хипотиреоидизъм, ХБ); съпругът й Цонко Михалев Христов има определени 
30% ТНР (увреждане на нервни коренчета и плексуси); ползват лекарства, които не се 
реимбурсират изцяло от НЗОК; доходът на семейството се формира единствено от 
пенсията на г-жа Михалева в размер на 87,42 лв., тъй като съпругът няма необходимия 
осигурителен стаж за пенсия – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

140.ЛЮБОМИР АСЕНОВ КОСТАДИНОВ – гр.Варна, ул.”Петко Напетов” № 23, молба 
вх.№ РД-8-94.Л/14/20.03.2008 г. – лицето е бездомно; не получава никакви доходи и 
социални помощи; през зимния сезон е бил няколкократно хоспитализиран с диагноза: 



двустранна пневмония; поради липса на Център за временно настаняване не може да 
му бъде осигурен подслон; консултиран е за включване към Обществената трапезария 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

141.БОРИСЛАВКА АТАНАСОВА БОРИСОВА – гр.Варна, жк “Младост” 131, ет.6, 
ап.164, молба вх.№ РД-8-94.Б/22/04.03.2008 г. – лицето има определени над 71% ТНР 
(ДЦП); на 23.11.2007 г. е починала майка й Фикрие Хасанова Мазлъмова; доходът на 
г-жа Борисова се формира единствено от инвалидна пенсия в размер на 83,85 лв.; 
ползва услугите на Домашен социален патронаж; няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за частично покриване на 
разходи по погребение; 

142.ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МАЛЕШКОВА – гр.Варна, ул.”Дубровник” 19, молба вх.№ 
РД-8-94.Ю/6/06.03.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по труда; 
разведено; живее с дъщеря си на свободен наем; г-жа Малешкова получава единствено 
социални помощи в размер на 36 лв.; дъщеря й е с диагноза: шизофрения; ползват 
услугите на Домашен социален патронаж и на Обществената трапезария за социално 
слаби граждани – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

143.СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.408, 
вх.5, ет.4, ап.2, молба вх.№ РД-8-94.С/95/17.03.2008 г. – лицето има определени над 
70% ТНР (с протеза на ляво око); г-жа Тодорова е разведена с двама ученика в 5 и 6 
клас в ОУ “Марин Дринов”; доходът се формира от инвалидна пенсия в размер на 
87,42 лв., издръжка в размер на 80 лв. и детски – 50 лв.; г-жа Тодорова и децата й 
съжителстват с брат й и родителите й в двустайно жилище – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

144.АНА АГОП КУЮМДЖИЯН – гр.Варна, жк.  “Възраждане” бл.67, вх.1, ет.1, ап.3, 
молба вх.№ РД-8-94.А/63/17.03.2008 г. – лицето е с диагноза: “рецидивиращо 
депресивно разстройство”; до м.декември 2007 г. ебила “личен асистент” на майка си 
Паранцин Маркар Куюмджиян, която е лежащо болна; към настоящия момент доходът 
се формира от инвалидната пенсия на майката в размер на 219,19 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнитени доходи – отпуска 500 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

145.ДИМИТРА СИМЕОНОВА ГРУДЕВА – гр.Варна, жк.  “Пристанище” 3, вх.А, ет.2, 
ап.4, молба вх.№ РД-8-94.Д/82/17.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 181,51 лв.; г-жа Грудева живее във ведомствено 
жилище на Пристанище-Варна срещу наем от 105,84 лв.;лицето има определени 
91%ТНР (полиартроза); ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

146.ПАВЛИНКА ЙОВЧЕВА СТАНКОВА – гр.Варна, ул.”Тодор Икономов” № 3А, молба 
вх.№ РД-8-94.П/50/17.03.2008 г. лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(Алцхаймер); съпругът й Румен Иванов Станков е безработен, с регистрация в Бюро 
по труда; доходът на семейството се формира от пенсията на г-жа Станкова в размер 
на 205,73 лв. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

147.МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА – гр.Варна, ул.”Дубровник” № 19, 
молба вх.№ РД-8-94.М/56/06.03.2008 г. – лицето е със 75% ТНР (шизофрения); 
доходът й се формира от пенсия в размер на 83,85 лв.; г-жа Господинова съжителства с 
майка си на свободен наем в сутеренно помещение; ползва лекарства, които частично 
се реимбурсират от НЗОК – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

148.РУСКА РАФАИЛОВА ЗАХАРИЕВА – гр.Варна, ул.”Доктор Селименски” № 1, вх.Б, 



ет.3, ап.24, молба вх.№ РД-8-94.Р/57/18.03.2008 г. – лицето има определени 71% ТНР 
(глухота); г-жа Захариева е разведена с три деца, едно от които е непълнолетно; 
доходът се формира от пенсия в размер на 159,99 лв. и месечни помощи за деца – 50 
лв.; обитава ведомствено жилище на “Тих труд” ЕООД; синът й Денислав Иванов 
Христов е абитуриент; с ограничените средства на семейството г-жа Захариева не 
може да организира абитуриентския бал на детето си – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

149.ПАРАШКЕВА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.407, 
вх.1, ет.1, ап.2, молба вх.№ РД-8-94.П/51/18.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът 
се формира единствено от пенсия в размер на 102,85 лв.; г-жа Йорданова е настанена в 
общинско жилище; през 2007 г. е направен ремонт на покрива на блока, за което 
лицето дължи 200 лв.; с оглед ниската пенсия и заплащането на наем г-жа Йорданова 
не може да си позволи този разход – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

150.АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДЕМИРОВА – гр.Варна, ул.”Петко Напетов” № 52Б, 
молба вх.№ РД-8-94.А/65/18.03.2008 г. – лицето има определени 50% ТНР (рекурентно 
депресивно разстройство); живее на семейни начала с бащата на трите си деца, две от 
които са ученици в СОУ “Елин Пелин”; доходът се формира от инвалидна пенсия в 
размер на 87,42 лв. и месечни добавки за дете в размер на 50 лв.; лекарствата, които 
ползва г-жа Демирова се реимбурсират частично от НЗОК – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

151.ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ВЛАХОВА – гр.Варна, ул.”Горна студена” № 38, молба 
вх.№ СДЖ-8-7400/11/21.04.2008 г. – г-жа Влахова и синът й Мартин Десиславов 
Влахов са ползвали социална услуга “Временно настаняване и подслон” в Звено 
“Майка и бебе”. Майката е самотен родител и не поддържа връзка с биологичния 
баща; същият я изоставя в първите месеци от бременността; след изтичане на срока на 
социалната услуга г-жа Влахова и детето живеят под наем; детето е под 1 г. и 
единственият доход на майката е от майчински – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

152.РАДА ИЛИЕВА КИРОВА – гр.Варна, ул.”Д-р Петър Берон” 12, ет.1, ап.4, молба вх.
№ РД-8-94.р/92/18.04.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира от пенсия в 
размер на 144,38 лв.; г-жа Кирова има определени 84% ТНР (други болести на 
ретината, диабет); ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи– 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

153.ЗИНАИДА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА – гр.Варна, жк.  “Трошево” 55, вх.Д, ет.1, ап.4, 
молба вх.№ РД-8-94.З/42/18.04.2008 г. – лицето има определени 75,5% ТНР 
(есенциална хипертония); доходът се формира от пенсия в размер на 123,81 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

154.ЕЛКА ИЛИЕВА КОСТОВА – гр.Варна, жк.  “Трошево” 55, вх.Д, ет.1, ап.4, молба вх.
№ РД-8-94.Е/61/18.04.2008 г. – лицето е разведено; сама отглежда сина си Илиян 
Маринчев Вълчев; същият е абитуриент; доходът на семейството се формира от 
работната заплата на майката в размер на 421,82 лв. и месечни детски добавки в 
размер на 25 лв.; г-жа Костова няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

155.ИВАН ПЕТКОВ ФЛОРЕВ – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.218, вх.4, ет.3, ап.105, 
молба вх.№ РД-8-94.И/85/16.04.2008 г. – лицето има определени 95%ТНР с чужда 
помощ (шизофрения); г-н Флорев съжителства с майка си, която е безработна и 
непрекъснато го обгрижва; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 



153,79 лв. няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

156.ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ОСМАНОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” 20, вх.18, ет.5, 
ап.27, молба вх.№ РД-8-94.Ф/12/17.04.2008 г. – лицето е пенсионер по болест; доходът 
се формира от пенсия в размер на 238,49 лв. + 25 лв. месечни добавки за дете; г-жа 
Османова е разведена и сама отглежда дъщеря си Фатмегюл Алиева Хасанова – 
ученичка в 9 клас на ВТГ “Г.С.Раковски”; семейството живее на свободен наем – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

157.СТОЯНКА ДЕМИРОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” 34, молба 
вх. № РД-8-94.С/135/17.04.2008 г. – лицето има определени 80% ТНПР (Са ректиа анус 
претер); доходът се формира от пенсия в размер на 99,23 лв.; г-жа Ангелова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
обитава къща в лошо техническо състояние – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

158.ИВАНИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ЗАХАРИЕВА – гр.Варна, ул.”Георги Бенковски” № 
59, молба вх.№ РД-8-94.И/89/17.04.2008 г. – лицето е пенсионер; вдовица; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 157,90 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи; г-жа Захариева страда от 
хипертония, ИБС, съдова недостатъчност; ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

159.ВАНКО НИКОЛОВ ГЮРОВ – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” 213, вх.2, ет.2, ап.42, 
молба вх.№ РД-8-94.В/94/17.04.2008 г. – лицето е с хронична обострена тотална 
сърдечна недостатъчност и белодробна артериална хипертония; има дъщеря в 12 клас 
на ПГ по електротехника, която е абитуриентка; г-н Гюров е консултиран за явяване 
пред ТЕЛК; към момента е безработен, без никакви доходи; обитават общинско 
жилище – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

160.ЙОАНА ГОСПОДИНОВА КОСТОВА – гр.Варна, ул.”Константин Иречек” 12, молба 
вх.№ РД-8-94.Й/37/17.04.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(затлъстяване, метаболитен синдром); доходът се формира от пенсия в размер на 
198,32 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

161.ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА КОСТОВА – гр.Варна, ул.”Константин Иречек” 12, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/137/17.04.2008 г. -  лицето има определени 100% ТНР с чужда 
помощ (увреждане на междупрешлените дискове, диабет, аденом); доходът се 
формира от пенсия в размер на 198,32 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

162.ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА МОНОВА – гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” бл.406, вх.24, ет.2, 
ап.32, молба вх.№ РД-8-94.Ю/16/16.04.2008 г. – лицето е самотна майка с едно 
малолетно дете на 4 г.; г-жа Монова е безработна, с регистрация в Бюро по труда; 
доходът се формира от месечни добавки за дете в размер на 25 лв.; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

163.ЮРКИЕ ЕРГУН ХАСАН – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” 12, молба вх.№ РД-8-
94.Ю/15/16.04.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца, едно от които е 
на 2 месеца; обитават стая в лошо техническо състояние; доходът се формира от 
майчински; г-жа Хасан не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 



допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

164.СЛАВКА АТАНАСОВА БОРАЧЕВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.218, вх.5, 
ет.1, ап.134, молба вх.№ РД-8-94.С/133/16.04.2008 г. – лицето има определени 72,2% 
ТНР (ХИБС); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 209,60 лв.; г-жа 
Борачева няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

165.ПАРАНЦИН МАРКАР КУЮМДЖИЯН – гр.Варна, жк.  “Възраждане” бл.67, вх.1, 
ет.1, ап.3, молба вх.№ РД-8-94.П/49/17.03.2008 г. – лицето е със 100% ТНР (други 
заболявания на ретината); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 
219,19 лв.; към момента г-жа Куюмджиян е обездвижена, на легло; налага се 
ежедневно закупуване на санитарно-хигиенни материали – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

166.КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ – гр.Варна, ул.”Александър Кръстев” 7, 
молба вх.№ РД-8-94.К/54/20.03.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР (Са 
хепатоцелуларен метастазис хепатис); доходът се формира от пенсия в размер на 
179,61 лв.; г-н Иванов съжителства със съпругата си, която също е пенсионер; ползват 
лекарства, които не се реимбусират изцяло от НЗОК – отпуска 500 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

167.СОТИР БОЖИДАРОВ РАДЕВ – гр.Варна, местност “Боровец-Север-2” 520, молба 
вх.№ РД-8-94.С/121/08.04.2008 г. – лицето е сирак – абитуриент; на 17.05.2007 г. е 
починала майка му Даниела Сотирова Николова; доходът се формира единствено от 
наследствена пенсия в размер на 96 лв.; с оглед на ниските си доходи г-н Радев не 
може да организира абитуриентския си бал – отпуска 1500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

168.КЪЙМЕТ ИБРЯМОВА САДЪКОВА – гр.Варна, ул.”Народни будители” 61, вх.Б, ет.7, 
ап.44, молба вх.№ РД-8-94.К/80/16.04.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 107,99 лв.; г-жа Садъкова има определени 
75% ТНР (мозъчен инфаркт); ползва лекарства, които частично се реимбурсират от 
НЗОК – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

169.ЖЕНИ ПЕТРОВА ТРИФОНОВА – гр.Варна, бул.”Сливница” 187, ет.8, ап.63, молба 
вх.№ РД-8-94.Ж/34/16.04.2008 г. – лицето е семейно, с едно непълнолетно дете; 
същото има определени 100% ТНР с чужда помощ и посещава СОУ за ДНЗ “Проф. 
Шишманов”; г-жа Трифонова е “личен асистент” на дъщеря си; доходът се формира от 
работна заплата в размер на 230,56 лв., детски за отглеждане на дете с увреждане и 
интеграционни добавки в размер на 204 лв.; г-жа Трифонова няма собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи; с наличните средства не може да 
покрие специфичните потребности на детето – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

170.ОЛГА НИКОЛОВА БОЖИЛОВА – , гр.Варна, кв.”Св.Иван Рилски” 53, вх.А, ет.6, 
ап.19, молба вх.№ РД-8-94.О/12/16.04.2008 г. – лицето е самотен родител, “личен 
асистент” на детето си Ясен Янев Янев; който е със 100% ТНР (детска церебрална 
парализа); доходът се формира от работна заплата в размер на 243,76 лв., месечни 
добавки за отглеждане на дете с увреждане, 50 лв. интеграционни добавки в размер на 
189,75 лв.; детето посещава ОУ “Св.Иван Рилски”; г-жа Божилова няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; с наличните средства 
трудно покрива специфичните потребности на детето – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

171.СТОЯНКА АТАНАСОВА ДИМОВА – гр.Варна, ул.”Акад. Методи Попов” № 14, ет.1, 
ап.2, молба вх.№ РД-8-94.С/149/25.04.2008 г. – лицето има определени 73% ТРР 



(катаракта, ХОББ, ИБС); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 139,89 
лв.; включена е към Обществената трапезария за социално-слаби граждани; обитава 
стая при скромни битови условия; ползва лекарства, които частично се реимбурсират 
от НЗОК – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

172.СВЕТЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА – гр.Варна, ул.”Георги Бенковски” 51, ет.4, ап.12, 
молба вх.№ РСД-8-94.С/150/25.04.2008 г. – лицето е разведено; сама отглежда детето 
си, което е под 3-годишна възраст; доходът се формира единствено от майчински в 
размер на 220 лв.; към момента г-жа Николова не е получила издръжка; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

173.РОСИЦА АТАНАСОВА КОСТОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” 48А, молба 
вх.№ РД-8-94.Р/97/24.04.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; има 
определени 81% ТНР (ампутация на десен крак); доходът се формира единствено от 
инвалидна пенсия в размер на 76,23 лв. и месечни добавки за отглеждане на дете – 25 
лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

174.МАРИАНА МАРИНОВА ЦОПОВА – гр.Варна, жк.  “Ви.Варненчик” бл.403, вх.1 
ет.2, ап.7, молба вх.№ РД-8-94.М/150/24.04.2008 г. – лицето има определени 85% ТНР 
(шизофренни разстройства); живее сама; майка й е в Дом за възрастни с психични 
разстройства; доходът на г-жа Цопова се формира единствено от пенсия в размер на 
128,95 лв.; жилището, което обитава е в лошо техническо състояние – отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

175.ИВАЙЛО ВИКТОРОВ ВЪЛЧЕВ – , гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.36, вх.1, ет.1, 
ап.4, молба вх.№ РД-8-94.И/71/03.04.2008 г. – лицето има определени 95% ТНР с 
чужда помощ (травма на нервите и гръбначния мозък на ниво гръден кош); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 149 лв.; г-н Вълчев няма собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи; към момента г-н Вълчев няма 
пенсия, тъй като чака преосвидетелстване; обитава общинско жилище; придвижва се с 
помощта на инвалидна количка – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

176.ПЕТИНКА СТЕФАНОВА КАРАДЖОВА – гр.Варна, ул.”инж. Георги Бърнев” 8, 
молба вх.№ РД-8-94.П/85/29.04.2008 г. – лицето е самотна майка; синът й Радослав 
Стефанов Караджов е абитуриент; в резултат на инцидент с ел.ток през м.януари 2008 
г. същият има определени 76% ТНР (химични и термични изгаряния – глава, шия, 
горни крайници, десен долен крайник); г-жа Караджова работи като санитар в МБАЛ 
“Св.Анна”; доходът се формира от работна заплата в размер на 339,14 лв. и 25 лв. 
месечни добавки за отглеждане на дете; за лечението на сина й са взети пари назаем, 
вследствие на което семейството изпада в тежка финансова криза; с наличните доходи 
лицето не може да върне заемите си и да организира абитуриентския бал на сина си – 
отпуска 1500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

177.НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул. „Васил Друмев” 40а, ет. 3, 
ап. 30; молба вх. № РД-8-94-Н(95)/20.05.2008 г., живее сама, неомъжена, отглежда 
сама син на 2 години, няма собствено жилище, ползва една стая на свободен наем; в 
напреднала бременност, предстои й раждане на второ дете, по отношение на което 
също ще бъде самотен родител – отпуска 1000 лв.за задоволяване на основни жизенни 
и комунално-битови потребности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 551-11(7)/21.05.2008 г.
1. РУСКА РАДЕВА СТОЯНОВА – гр.Варна, местност “Св.Никола” 9, молба вх.№ РД-8-



94.Р/80/04.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за размера на пенсията; 
2. ВЕНЕТА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, ул.”Розова долина” 40, молба вх.№ РД-

8-94.В/86/07.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило актуален ТЕЛК и справка за 
размера на пенсията; 

3. МАРИЯ АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Свобода” 3, ет.1, ап.29, молба вх.№ 
РД-8-94.М/108/02.04.2008 г. – ОТКАЗ,  лицето не е приложило медицински документ, 
удостоверяващ здравословното състояние; 

4. ЕМИЛИЯ РУСЕВА МИХАЙЛОВА – гр.Варна, ул.”Княз Черказки” 41, молба вх.№ РД-
8-94.Е/50/01.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило копие от регистрация в Бюро 
по труда и служебни бележки от училището, в което учат децата; 

5. ВАНЮ НИКОЛАЕВ СТРАШИЛОВ – гр.Варна, ул.”Средец” 32, вх.А, ет.1, ап.2, молба 
вх.№ РД-8-94.В/67/21.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за размера 
на пенсията; 

6. ПЕТРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.406, вх.17, 
ап.31, молба вх.№ РД-8-94.П/36/06.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
нотариално заверена имотна декларация и актуална справка за размера на пенсията; 

7. МАРИЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – гр.Варна, ул.”Вихрен” № 5, молба вх.№ РД-
8-94.М/53/05.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите, 
нотариално заверена декларация и бележка за училището, в което учи едно от децата; 

8. МАРИЯНА ПЕТРОВА МИНЕВА – гр.Варна, жк.  “Възраждане” бл.67, вх.3, ет.9, 
ап.80, молба вх.№ РД-8-94.М/64/10.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
нотариално заверена имотна декларация; 

9. СИЛВИНА МАРИНОВА МАРИНОВА – гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Младост” 14, 
молба вх.№ РД-8-94.С/67/05.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално 
заверена имотна декларация; 

10.ВЕСЕЛКА ЖЕКОВА НИКОВА – гр.Варна, ул.”Константин Фотинов” № 5, ет.5, молба 
вх.№ РД-8-94.В/43/06.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално 
заверена имотна декларация; 

11.СВОБОДА АСПАРУХОВА ТУДЖАРОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.202, 
вх.2, ет.1, ап.31, молба вх.№ РД-8-94.С/63/05.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е 
приложило нотариално заверена имотна декларация и актуална справка за размера на 
пенсията; 

12.ЗИНА БИСЕРОВА НАЙДЕНОВА – гр.Варна, ул.”Гургулят” № 17, молба вх.№ РД-8-
94. З/21/19.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило акт за раждане на детето и 
копие от регистрация в Бюро по труда; 

13.ЕВТИМ АНГЕЛОВ МИЛЕВ – гр.Варна, ул.”Наум” № 41, молба вх.№ РД-8-
94.Е/29/06.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена имотна 
декларация и справка за размера на пенсията; 

14.ИБРЯМ МЕХМЕДОВ ШАКИРОВ – гр.Варна, ул.”Арда” № 2, молба вх.№ РД-7-
94.И/147/21.11.2007 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена 
декларация за имотно състояние и справка за доходите; 

15.КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯБОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.405, 
вх.9, ет.1, ап.3, молба вх.№ РД-8-94.К/44/11.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е 
приложило нотариално заверена имотна декларация, справка за доходите, акт за 
раждане на детето, служебна бележка, че е ученик и медицински документи, 
удостоверяващи заболяването; 

16.СЕЙДЕ АКИФ ХАСАН – гр.Варна, ул.”Арда” № 12, молба вх.№ РД-8-
94.С/78/10.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена имотна 
декларация; 

17.ВАЛЕНТИНКА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА – гр.Варна, ул.”Воден” № 21, молба вх.
№ РД-8-94.В/58/14.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена 
имотна декларация; 



18.СНЕЖАНА САВОВА ЯНКОВА – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 159, молба вх.№ РД-8-
94.С/71/06.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена имотна 
декларация и справка за доходите; 

19.СЛАВКА ЗОЕВА САШЕВА – гр.Варна, ул.”Александър Василев” № 47, молба вх.№ 
РД-8-94.С/94/17.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите и 
актовете за раждане на децата; 

20.СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ВИШЕВА – гр.Варна, ул.”Зограф” № 45, молба вх.№ РД-8-
94.Д/83/17.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена имотна 
декларация и справка за размера на пенсията; 

21.СВЕТЛА ПЕТКОВА РУСЕВА – гр.Варна, ул.”Цар Иван Срацимир” № 120, молба вх.
№ РД-8-94.С/91/17.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите и 
нотариално заверена имотна декларация; 

22.АСЕН АСЕНОВ ДЕМИРОВ – гр.Варна, ул.”Цар Иван Срацимир” № 122, молба вх.№ 
РДI8-94.А/69/19.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена 
имотна декларация; 

23.АНЕТА ХРИСТОВА ЖИВКОВА – гр.Варна, ул.”Браила” № 5А, молба вх.№ РД-8-
94.А/83/27.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за размера на 
доходите; 

24.СТОЯН НИКОЛОВ БОЕВ – гр.Варна, ул.”Димитър Кондов” 31, молба вх.№ РД-8-
94.С/104/25.03.2008 г. – ОТКАЗ, липсват документи, доказващи техническото 
състояние на къщата; 

25.МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ИБРЯМОВ – гр.Варна, ул.”Наум” № 43, молба вх.№ РД-8-
94.М/93/26.03.2008 г. – ОТКАЗ, не са приложени документи, удостоверяващи 
разходите за погребение; 

26.АНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА – гр.Варна, местност “Припек” 36, молба вх.№ РД-8-
94.А/79/24.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето притежава имот в гр.Варна, ул.”Александър 
Дякович” 16, който може да бъде източник на допълнителни доходи; 

27.ЦВЕТАН ТОДОРОВ СТОИЛКОВ – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.307, вх.13, ет.2, 
ап.5, молба вх.№ СДЖ-8-94.Ц/2/31.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
нотариално заверена имотна декларация, справка за размера на пенсията; 

28.ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 6, молба вх.
№ РД-8-94.В/70/24.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е представило справка за доходите; 

29.ДИАНА ЯНЧЕВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” 211, вх.3, ет.7, ап.80, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/95/24.03.2008 г. – ОТКАЗ, не е приложен акт за раждане на 
внучката и документи, удостоверяващи здравословното състояние на детето; 

30.ПЕТКАНА БОЖИНОВА ПЕТКОВА – гр.Варна, ул.”Нежност” 22, молба вх.№ РД-8-
94.П/66/02.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило документ за лекарствата, които 
ползва, представения ТЕЛК е с изтекъл срок; 

31.СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ВОЛТРИК – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” № 7, молба вх.
№ РД-8-94.С/15/24.01.2008 г. – ОТКАЗ, не отговаря на чл.8 от ППЗСП (адресната 
регистрация на лицето е гр. Суворово); 

32.НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА РАЙКОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 30, молба 
вх.№ РД-8-94.Н/38/12.03.2008 г. – ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 
събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска 
за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови 
и др. жизнено важни потребности на лицата и семействата); 

33.РАЙНА ИВАНОВА ДИМОВА – гр.Варна, ул.”Доброволци” 1, ет.4, ап.87, молба вх.№ 
РД-8-94.Р/56/17.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите и 
копие от регистрация в Бюро по труда; 

34.СТЕФКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, ул.”Дрин” № 31, вх.Б, ет.3, ап.7, 
молба вх.№ РД-8-94.С/93/17.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило смъртен акт 
на съпруга си, акт за раждане на детето, справка за доходите на дъщеря си; 



35.ЛИДА МАНОЛОВА ЩЕРЕВА – гр.Варна, ул.”Оборище” № 44, ет.4, ап.38, молба вх.
№ РД-8-94.Л/12/18.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило медицински 
документи, които удостоверяват здравословното състояние и ползваните медикаменти; 

36.СНЕЖИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.22, вх.15, 
ет.4, ап.11, молба вх.№ РД-8-94.С/97/18.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето е 
преосвидетелствано и ще получи пенсията си със задна дата; няма медицински 
документи, удостоверяващи здравословното състояние на молителката; 

37.ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА – гр.Варна, местност “Боровец- Юг” 310, молба вх.№ 
РД-8-94.Я/17/18.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето е безработно, без регистрация в Бюро по 
труда; 

38.АНКА САШЕВА КИРОВА – гр.Варна, ул.”Княз Черказки” 57, молба вх.№ РД-8-
94.А/113/17.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите; 

39.ХРИСТИНА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА – гр.Варна, ул.”Сава” № 53, молба вх.№ РД-8-
94.Х/27/15.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето няма приложена справка за доходите; 

40.ПЕНКА ДЕМИРОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.302, вх.7, ет.5, 
ап.112, молба вх.№ РД-8-94.П/75/15.04.2008 г. – лицето няма приложен финансов 
документ за стойността на погребението; 

41.НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, жк. “Възраждане” бл.24, вх.5, 
ет.8, ап.21, молба вх.№ РД-8-94.Н/73/14.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
нотариално заверена имотна декларация и справка за доходите; 

42.ХРИСТИНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, жк. “Възраждане” бл.24, вх.5, 
ет.8, ап.21, молба вх.№ РД-8-94.Х/26/14.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
имотна декларация – нотариално заверена и справка за доходите; 

43.МАЛИНА МАРИНОВА ПЕТРОВА – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.402, вх.12, 
ет.4, ап.239, молба вх.№  РД-8-94.М/124/14.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
нотариално заверена декларация, справка за доходите, бележка от училищата, където 
учат децата; 

44.РОЗА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА – , гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.32, вх.1, ет.7, ап.34, 
молба вх.№ РД-8-94.Р/87/14.04.2008 г. – ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична 
помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и семействата); 

45.МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 22, молба вх.
№ РД-8-94.М/133/21.04.2008 г. – ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 
събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска 
за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови 
и др. жизнено важни потребности на лицата и семействата); 

46.ФЕТИЯ ДИМИТРОВА ЯШАР – гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” бл.226, вх.3, ет.1, 
ап.55, молба вх.№ РД-8-94.Ф/15/2.04.2008 г. – ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична 
помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и семействата); 

47.РОСИЦА ПЕНЧЕВА ДИКОВСКА – гр.Варна, жк.  “Възраждане” 22, ет.3, ап.18, молба 
вх.№ РД-8-94.Р/51/14.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите; 

48.ДОНКА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Младежка” бл.39, ет.10, стая 1007, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/36/14.02.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило имотна 
декларация – нотариално заверена; от останалите приложени документи е видно, че 
лицето работи на трудов договор в секция “Сигнализация и телекомуникации” – 
гр.Горна Оряховица; 

49.МАКБУЛЕ МУСТАФОВА ЕМИНОВА – гр.Варна, ул.”Зограф” № 39, молба вх.№ РД-
8-94.М/79/18.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило актуална справка за доходите 
и документ, удостоверяващ вида на приеманите лекарства; 



50.ДОЧКА ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 2, молба вх.№ РД-
8-94.Д/84/17.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите; 

по точка  дванадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт”  
относно: 

- приемане на “Стратегия за превенция на наркоманиите Варна – 2008-2011 г.”; 

- приемане на Програма “Програма за развитие и насърчаване на социалния туризъм на 
туристическите дружества в Община Варна за 2008 г.” 

Докл.: Н. МИХАЙЛОВ –Зам.Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 30

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я : 

552-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.1 и т. 10 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема „Стратегия  за превенция на наркоманиите 
Варна – 2008-2011 г.”, съгласно приложение 1.

         Финансирането на проектите и мероприятията, залегнали в програмата, се извършва 
след одобряване на финансовите планове от ПК „Младежки дейности и спорт” при 
Общински съвет – Варна.

         В срок до един месец след провеждане на всяка една проява, организаторите представят 
технически отчет в ПК „Младежки дейности и спорт”.

         /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

553-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 10 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Програма за развитие и насърчаване на 
социалния туризъм на туристическите дружества в Община Варна за 2008 г.”, съгласно 
приложение 2.

         Финансирането на проектите и мероприятията, залегнали в програмата, се извършва 
след одобряване на финансовите планове от ПК „Младежки дейности и спорт” при 
Общински съвет – Варна.

         В срок до един месец след провеждане на всяка една проява, организаторите представят 
технически отчет в ПК „Младежки дейности и спорт”.

         /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  тринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и възпроизводство 
на околната среда”  относно: 

- изразходване на  средствата за “Управление, контрол и регистрация дейностите по опазване 
на околната среда” от Бюджета на Община Варна за – 2008 г. 

Докл.: Др. ДОНЧЕВ – Председател ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е :

554-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава  средствата за “Управление, контрол и регистрация 



дейностите по опазване на околната среда”, както са описани в Приложение № 20, д. 621 
“Опазване на околната среда” от Бюджета на Община Варна за – 2008 г. да се изразходват 
след решение на Общински  съвет – Варна.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  четиринадесета 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:

- даване на съгласие, Община Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда» BG161PO005/08/1.30/01/01 
«Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г».

Докл.: Пл. ВОЙКОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

555-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/31/18.04.2008г., Общински съвет 
Варна, дава съгласие, Община Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда» BG161PO005/08/1.30/01/01 
«Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.», със следните обекти: 

1. Рехабилитация и реконструкция на канализационните мрежи на централната градска 
част, гр.Варна; 

2. Изграждане на колектор „Битоля-Пирин”, гр.Варна; 
3. Реконструкция на втори горнопоясен колектор (на кръстовището на бул.”Република” и 

бул.”Вл.Варненчик”, гр.Варна); 
4. Изграждане на канализация и водоснабдяване на кв.”Бриз” и м.”Свети Никола”, 

гр.Варна; 
5. Изграждане на канализация и водоснабдяване на ОПЗ “Метро”, гр.Варна; 
6. Изграждане на канализация и реконструкция на водоснабдителната мрежа на 

СО”Ален Мак” и к.к.”Чайка”, гр.Варна; 
7. Канализация и водоснабдяване на кв.”Изгрев” и СО”Сотира”, гр.Варна; 
8. Канализация и водоснабдяване на м. «Горна Трака» и м. «Долна Трака», гр.Варна; 
9. Изграждане на колектор “Галата-Аспарухово”, гр.Варна; 
10.Предварителни проучвания за СО”Боровец-юг”, СО”Боровец-север”, к.з.”Прибой”, 

в.з.”Прибой” и СО”Ракитника”, гр.Варна; 
11.Канализация и водоснабдяване на СО”Виница-север”; 
12.Канализация и водоснабдяване на СО”Кочмар” и СО”Пчелина”; 
13.Канализация и ПСОВ на с.”Звездица”, Община Варна; 
14.Канализация и ПСОВ на с.”Константиново”, Община Варна; 
15.Предварителни проучвания за СО”Ментишето”; 
16.Предварителни проучвания за СО”Балъм Дере”; 
17.Предварителни проучвания за СО”Клисе Баир”; 
18.Предварителни проучвания за СО”Малка Чайка” 

2.  След одобрение на проекта и подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, разходите по изпълнението му да се покриват от средствата, определени 
за съфинансиране на проекти в Бюджет 2008 г. на Община Варна, преди същите да бъдат 



възстановени от договарящия орган.  

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/

по точка  петнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и сигурност”  
относно: 

- приемане на План за защита на населението при бедствия.

Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 28 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

556-15. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на община Варна с вх. № РД-8-9300/28/08.04.2008 г., Общински съвет 
– Варна приема „План за защита на населението при бедствия”, съгласно приложение.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  шестнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  относно: 

- преименуване на гробищните паркове на територията на Община Варна; 

- именуване на площадното пространство находящо се южно от ПИ пл. № 221 и ПИ пл. № 
226 по плана на ж.к. „Младост” І м.р., гр. Варна;  

 - именуване на  площадното пространство, срещу сградата, в която се помещава щаба на 
ВМС, находяща се в район Одесос, гр. Варна

Докл.:доц. К. ТРОШЕВ – Председател ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 27

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

557-16.  На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна преименува 
гробищните паркове на територията на Община Варна и същите получават  следните 
наименования: 

1. Западен гробищен парк в с. Тополи 
2. Северен гробищен парк в кв. Виница 
3. Южен гробищен парк в кв. Аспарухово 
4. Централен гробищен парк /стари гробища/ 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/

558-16.  На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
Младост с вх. № ОС-8-1000/17/11.03.2008г., Общински съвет-Варна именува площадното 
пространство, находящо се южно от ПИ пл. № 221 и ПИ пл. № 226 по плана на ж.к. 
„Младост” І м.р., гр. Варна с наименованието площад "проф. Цани Калянджиев”.  
/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/

559-16.  На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Директора 
на Дирекция „Култура и духовно развитие” при Община Варна с вх. № РД-7-



94.Н/198/06.12.2007 г, Общински съвет - Варна именува  площадното пространство срещу 
сградата, в която се помещава щаба на ВМС, находяща се в район Одесос, гр. Варна, с 
наименованието площад "Атанас Буров".

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  седемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна и приемане на 
промени в „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. 

Докл.: общински съветници, В. АНГЕЛОВА – Председател ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

560-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” общинския съветник Панко Анчев.

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

561-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Правна комисия” общинския съветник Снежана Донева.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

562-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Правна комисия” общинския съветник Пламен Пенев.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

563-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския съветник 
Цвета Георгиева.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

564-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Здравеопазване” общинския съветник Евгения Александрова.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

565-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Правна комисия” и от състава на ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество” общинския съветник Николай Джагаров.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

566-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Правна комисия” общинския съветник Пламен Пенев.

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

567-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава 
от състава на  ПК „Наука и образование” и от състава на ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” общинския съветник Валентин Милков.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

567-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   избира за 
член на  ПК „Социални дейности и жилищна политика” общинския съветник Валентин 
Милков.



/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

568-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава 
от състава на  ПК „Собственост и стопанство” общинския съветник Неделчо Михайлов.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

568-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   избира за 
член на   ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда” общинския съветник Неделчо 
Михайлов.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

569-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския съветник 
Христо Данов.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

570-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския съветник 
Димитър Атанасов.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

571-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава 
от състава на  ПК „Правна комисия” общинския съветник Веселин Марешки.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

571-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава 
от състава на  ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския 
съветник Веселин Марешки.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

572-17. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава от 
състава на  ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския съветник 
Николай Пашов.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

573-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава 
от състава на  ПК „Правна комисия” общинския съветник Дилбер Вейсалова.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

573-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава 
от състава на  ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския 
съветник Дилбер Вейсалова.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

574-17-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава 
от състава на  ПК „Правна комисия” общинския съветник Цветелина Тънмазова.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

574-17-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава 
от състава на  ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” общинския 
съветник Цветелина Тънмазова.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

575-17. На основание чл. 21, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 



отменя свое Решение № 192-2(4)/06.02.2008 г., с което е допълнен чл. 17, ал. 6 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите коисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, като е създадено ново изречение второ.

След отмяната на горепосоченото решение, чл. 17, ал. 6 от  „Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите коисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” придобива следното съдържание:

- чл. 17, ал. 6  :   Численият състав на всяка комисия не може да бъде по-малък от трима 
общински съветници.

/за – 29, против – 1, въздържали се – 0/

576-17. На основание чл. 21, ал. 3 и във връзка с чл. 49 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 
допълва чл. 24, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите коисии и взаимодействието му с общинската администрация, като създава 
ново изречение със следното съдържание: „Ако до 20 минути след обявеното начало за 
започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния 
състав, когато той не е по-малко от една трета от всичките й членове, а за комисии в състав 
по-малък от 9 членове – при присъствие на минимум трима членове.”.

Разпоредбата придобива следното съдържание:

- чл 24, ал. 4: Комисиите заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове, 
за което се води присъствен списък. Ако до 20 минути след обявеното начало за започване на 
заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато 
той не е по-малко от една трета от всичките й членове, а за комисии в състав по-малък от 9 
членове – при присъствие на минимум трима членове.

/за – 29, против – 1, въздържали се – 0/

по точка  осемнадесета от дневния ред

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

- промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна и в Приложение № 1 към същата;

- промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна, касаеща промяна на депозитна такса, внасяна от 
родителите при постъпване на дете в детско заведение;

-  утвърждаване на размера на средствата за транспортни разходи за СДГ № 34 „Горски кът”;

- осигуряването на 50 000 лв. от бюджета за 2008 г. на Община Варна за провеждането на 
тържествата по случай 100-годишния юбилей на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”;

- одобряване на средна брутна работна заплата, численост на персонала и лимит ФРЗ от 
01.01.2008 г. и 01.07.2008 г. по функции и дейности;

- дофинансиране на дейността на „Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания 
със стационар – ОДПФЗС - Варна” ЕООД;

- предоставяне на 30 броя карти за цялата градска мрежа за нуждите на отдел “Закрила на 
детето” и Отдел “Социална закрила” към дирекция “Социално подпомагане”;

-  съфинансиране на проект „Изграждане на две спортни площадки с размери 15х35 м. с 
многофункционална изкуствена настилка в район Владислав Варненчик;

- неосвобождаване от такса битови отпадъци;

- промяна на списъка за обектите за газификация /детски градини/ в района на 
„Вл.Варненчик”.



Докл.: д-р Я. СТАНЕВ - Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 33

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

577-18. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, чл.8, 
чл.9 от ЗМДТ и чл.171, т.5, б.”Б”  от ЗДвП и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-8-9303/26/09.05.2008г., Общински съвет - Варна приема допълнение в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна (НОАМТЦУТОВ), като създава нов член 83а в раздел Х от наредбата, със 
следния текст:

Чл.83А (1) Водачите на автомобили, които са преместени на основание чл.171, т.5, б. „б” от 
ЗДвП на паркинга, определен за дейност “Репатриране на МПС”, находящ се в Южна 
промишлена зона, под Аспарухов мост, заплащат такса за отговорно пазене за преместен на 
паркинга автомобил на час. Времето, за което се начислява таксата започва да тече от 
момента на уведомяване на съответното районно полицейско управление от компетентните 
органи. Таксата се заплаща при освобождаване на автомобила.

(2) Размерът на таксата по ал. 1 е определен в Приложение 1 към настоящата Наредба.

(3)  Приходите от събраните суми постъпват в общинския бюджет.

(4) Освобождават се от такса:

       - водачи с трайно намалена работоспособност и бременни;

       - водачи на специализирани автомобили при изпълнение на служебни задачи.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 23/

578-18. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, чл.8 и 
чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9303/26/09.05.2008г., Общински съвет - Варна приема допълнения в Приложение 1 към 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), както следва:

„Чл.83А Такса за отговорно пазене на преместен на паркинга на дейност “Репатриране на 
МПС” автомобил се заплаща в касата на паркинга и е в размер на 1 лев за 1 час престой.”

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

579-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-8-9302/90/13.05.2008г., Общински съвет-Варна решава при 
постъпване на дете в общинско детско заведение, родителите, настойниците, семействата на 
роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по реда на чл.26 от Закона 
за закрила на детето, да внасят депозитна вноска в размер на една месечна такса. При 
отписване на детето от детското заведение, депозитната вноска се връща на вносителя при 
издължени такси и се удържа при наличие на дължими и невнесени такси.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/

580-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1, т. 6 от ПМС № 15/01.02.2008 
г., по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/61/07.04.2008г. и предвид 
местоположението на СДГ № 34 “Горски кът”-Златни пясъци в зона за отдих и туризъм, 



Общински съвет-Варна утвърждава размера на средствата за транспортни разходи на 
непедагогическия персонал в СДГ № 34 “Горски кът” в рамките на бюджета на дейност 311 
“ЦДГ” за 2008 г. за покриване на 90% от стойността на билета /картата/ за градски транспорт 
в гр. Варна, съгласно списък - приложение №1.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/

581-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-8-9302/101/19.05.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие да 
се осигурят 50 000 лв. от бюджета за 2008 г. на Община Варна за провеждането на 
тържествата по случай 100-годишнината от създаването на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 19/

582-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-8-9302/60/19.05.2008г., Общински съвет-Варна одобрява средна 
брутна работна заплата, численост на персонала и лимит ФРЗ от 01.01.2008 г. и 01.07.2008 г. 
по функции и дейности, съгласно приложения- таблици към настоящото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

583-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 106 от Закона за 
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9303/20/17.05.2008г., Общински съвет-Варна решава да бъдат осигурени допълнителни 
финансови средства в размер на 250 000 лв. за „Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар – Варна” ЕООД от бюджета на Община Варна за 2008 год., до 
приемането на оздравителната програма на лечебното заведение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/

584-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9302/21/25.02.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие за 
предоставяне на тридесет броя абонаментни карти за цялата градска мрежа за нуждите на 
отдел “Закрила на детето” и Отдел “Социална закрила” към дирекция “Социално 
подпомагане”.

 /резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/

585-18.  На основание чл. 17, ал.1, т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх.№ РД-7-9300/33/08.05.2008г., Общински съвет – Варна:

1. Дава съгласие за съфинансиране на проект “Изграждане на две спортни площадки с размер 
15 х 35 м. с многофункционална изкуствена настилка” в район “Владислав Варненчик”, както 
следва:

- площадка № 1 – І-ви м.р., югоизточно от бл. 53;

- площадка № 2 – ІІ-ви м.р., южно от бл. 206;

2. Финансовото участие на общината ще възлиза на 50 % - 103 000 лв. с ДДС от общата 
стойност на проекта в размер на 206 000 лв. с ДДС за двете площадки без осветление, 
съгласно стандартната количествено-стойностна сметка. Община Варна поема 
допълнителните разходи в размер на 16 000 лв./ по 8 000 лв. за всяка площадка/ за 



изграждане на осветление.

3. Упълномощава Кмета на Община Варна да разпореди подготвянето на необходимите 
документи за кандидатстване пред ДАМС за отпускане на средства.

4. Средствата за финансиране на проекта и допълнителните разходи да са за сметка на 
бюджета на Община Варна за 2008 г.

  /резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

586-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-8-94.Ж/2/19.03.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава  Живка Янакиева Димитрова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2008 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  ул. „Илинден” № 7,ап. 3А и 
3Б.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

587-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-8-2600/38/21.04.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Нина Григорова Кирова и Ленин Стефанов Бояджиев – управители на 
“АКВАПОЛИС” ООД, седалище гр. Варна, к.к. “Златни пясъци” от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2008 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, посочени в молбата.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

588-18.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА   и докладна записка № О-8-
9303/26/26.03.2008 г., Общински съвет – Варна променя списъка на обектите за 
газифициране, като средствата в размер на 250 000 лв. с ДДС остават непроменени, а именно:

І. За финансовата 2007 г. от фонд „Приватизация” бяха определени средства в размер на 
300 000 лв. за газифизиране на 6 /шест/ обекта – детски градини, общинска собственост:

1. ОДЗ № 2   „Д-р Петър Берон” - 52 000 лв.

2. ЦДГ № 35 „Незабравка” - 58 000 лв.

3. ЦДГ № 38 „Ян Бибиян” - 44 000 лв.

4. ОДЗ № 5 „Славейче” - 62 000 лв.

5. „ЦДГ № 13 „Звездичка” - 44 000 лв.

6. ЦДГ № 13 „Звездичка” – филиал - 40 000 лв.

         Поради факта, че работните проекти са завършени през 2000 г., те не отговарят на 
съвременните изисквания в частта „Противопожарни изисквания, което довежда до 
неусвояване на цитираните средства.

ІІ. Постъпила е оферта от „Примагаз”АД за газифициране на обекти-общинска собственост, 
училища и детски градини, за които има проектна и техническа готовност за подаване на 
природен газ. Представена е количествено-стойностна сметка на стойност 250 000 лв. за 
следните обекти:

1. ОДЦ № 11 „Детски свят” 
2. СОУ „П. К. Яворов” 
3. ОУ „Патриарх Евтимий” 

         Проектирането не е обект на количествено стойностна сметка поради поет ангажимент 
от страна на „Примагаз”АД.



         Обектите по т. І гласувани от комисията по приватизация да бъдат заменени с обектите 
по т. ІІ в рамките на утвърдените средтва в размер на 250 000 лв. с ДДС.

  /резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

Приложение №1 

С П И С Ъ К

        На непедагогическия персонал в СДГ №34 “ Горски кът” –Златни пясъци с право на 
транспортни разходи на 90% от стойноста на абонаментните карти или билетите за пътуване 
по време на служебна заетост.на лицата както следва: 

1. Мария Тодорова Иванова 
2. Мария Савова Кирчева 
3. Надежда Иванова Щерева 
4. Тодорка Николова Георгиева 
5. Атанаска Вълкова Петрова 
6. Венета Найденова Маринова 
7. Тодор Иванов Ковачев 
8. Румен Иванов Илиев 
9. Веселин Михайлов Векселбергер 
10.Мария Георгиева Петрова 
11.Станислава Костадинова Ласкова 
12.Гинка Добрева Костова 
13.Сийка жекова Иванова 

по точка  деветнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм, търговия и рекламна 
дейност”  относно:

-  приемане на изменения и допълнения в “Наредба за реда за провеждане на търговската 
дейност на територията на Община Варна”.

Докл.: Кр. СИМОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 30

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е :

589-19. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по 
предложение на Дирекция “Осигуряване и опазване на обществения ред” с вх. № ООР-7-
9300/1/17.03.2008 г., Общински съвет – Варна приема изменения и допълнения  в 
“Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община 
Варна”, съгласно приложение № 1.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

Приложение № 1
Наредбата за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна се 
изменя и допълва, както следва:

І.   Чл. 5 от „Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на 
Община Варна” се изменя и придобива следното съдържание:

Чл. 5, ал. 1. 
т. 1. Работното време на заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали за хазартни 



игри и игрални зали се определя в рамките от 06:00ч. до 24:00часа.

т. 2 Всички обекти, посочени в т. 1, могат да упражняват своята дейност от 00:00 до 04:00ч. 
само след получаване на Разрешение за удължено работно време, издадено от Кмета на 
Община Варна или упълномощено от него лице, при условия и ред, посочени в настоящата 
наредба, и след заплащане на предвидените в НОАМТЦУТОВ цени на услуги.

т. 3 За издаване на Разрешение за удължено работно време на заведения за хранене и 
развлечения, интернет зали, зали за хазартни игри и игрални зали, лицето, осъществяващо 
дейността, подава заявление по образец в Община Варна

т. 4 Към заявлението се прилагат следните документи:

- удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията или 
актуално удостоверение за съдебна регистрация и регистрация по Булстат  - копие;

- документ за собственост или договор за наем, придружен с акт за собственост на обекта– 
копие;

-  документ, удостоверяващ статута на туристическия обект – копие;

-  удостоверение за категоризация – копие;

- сертификат за съответствие на обекта с изискванията за пожарна безопасност, издаден по 
смисъла на Наредба № Із – 489/28.03.07г. за реда за осъществяване на държавен 
противопожарен контрол;

- за туристически обекти, находящи се в жилищни сгради – протокол от общото събрание на 
живущите, в който с решение е отразено съгласие на обитателите за функциониране на 
обекта с удължено работно време;

- служебна бележка за липса на задължения към Община Варна - оригинал.

ал. 2, т. 1 Всички търговски обекти определят работното си време от 06:00ч. до 24:00часа;

т. 2 Търговските обекти, които упражняват търговска дейност в периода между 00:00 ч и 
06:00 часа, следва да притежават Разрешение за удължено работно време, издадено от Кмета 
на Община Варна или упълномощено от него лице, и след заплащане на предвидените в 
НОАМТЦУТОВ цени на услуги.

т.3 За издаване на Разрешение за удължено работно време, лицето, осъществяващо търговска 
дейност в обекта, подава заявление по образец в Община Варна

т.4 Към заявлението се прилагат следните документи:

- удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията или 
актуално удостоверение за съдебна регистрация и регистрация по Булстат  - копие;

- документ за собственост или договор за наем придружен с акт за собственост на обекта– 
копие;

- документ удостоверяващ статута на търговския обект – копие;

- договор за охрана чрез СОТ – паник бутон, с лицензирана охранителна фирма - копие;

- служебна бележка за липса на задължения към Община Варна - оригинал. 
т. 5 Работното време на заведения за хранене и развлечения, които се намират в средствата за 
подслон и местата за настаняване в курортните комплекси се определя от собствениците на 
средствата за подслон и местата за настаняване.

ал. 3, т. 1 Разрешението за удължено работно време се издава от Кмета на Община Варна или 
упълномощено от него лице при условия и ред, посочени в настоящата наредба, със срок от 
една година, като при изтичане на този срок се подава заявление за ново разрешение по 
предвидения ред.



т. 2 Издадено Разрешение за удължено работно време се отнема със заповед на Кмета на 
Община Варна в следните случаи:

- при наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято 
основателност е доказана с протокол за замерване от РИОКОЗ – Варна;

-  при наличие на две или повече нарушения на Наредбата за реда за провеждане на 
търговската дейност на Община Варна за които управителят е санкциониран с Акт за 
установяване на административно нарушение;

- при мотивирано искане от органите на ОД Полиция Варна;

-   при два или повече случаи на неспазване на регламентираното работно време, установено 
от упълномощените служители на Община Варна или сътветното РПУ.

ІІ. Отменят се §2, §3, §4, §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда 
за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна.

ІІІ. Създава се нов § 2 със следния текст: „Изменението на чл. 5 от Наредбата за реда за 
провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна, прието с решение № 
589-19(7)/21.05.2008 г.влиза в сила от 01.07.2008 г.”.

по точка  двадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Предприемане на необходимите действия за обособяване и обозначаване с 
указателни табели за платен паркинг на алея – хотел „Азалия” /в крайната дясна част по 
посока на хотела до комплекс „Слънчев ден”/, находяща се в курортен комплекс „Свети 
Свети Константин и Елена”, Община Варна.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

590-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и чл.99, ал.1 от 
Закона за движението по пътищата, Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да предприеме необходимите действия за обособяване и обозначаване с указателни 
табели за платен паркинг на алея - хотел “Азалия” /в крайната дясна част по посока на хотела 
до комплекс “Слънчев ден”/, находяща се в курортен комплекс “Свети Свети Константин и 
Елена”, Община Варна.

На основание чл.99, ал.3 от Закона за движението по пътищата, Общински съвет – Варна 
определя цена за паркиране и престой на леки автомобили в размер на 1.00 лв. на всеки 
започнал час, считано от 01. юни до 30. септември  на съответната година.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за изграждане на общодостъпна среда в град Варна, да се 
обособят на най-малко две паркоместа за хора с увреждания.

Контролът по изпълнение на решението на Общински съвет-Варна се възлага на Кмета на 
Община Варна или оправомощено от него лице.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 

по точка  двадесет и първа от дневния ред

ОТНОСНО: Предприемане на действия за безвъзмездно прехвърляне по реда на чл. 54 от 
Закона за държавната собственост в полза на Община Варна на имот – държавна собственост, 
представляващ поземлен имот № 10135.536.101, находящ се в гр. Варна, СЗ „Приморски 
полк”, м. „Салтанат”, подробно описан в АДС № 683/07.11.2003 г.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС



Общ брой присъстващи общински съветници –  29 

Общински съвет – Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е :

591-21. На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 
ЗОС, Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна и на Председателя на 
Общински съвет-Варна да проведат необходимите разговори с Министерския съвет и 
Министерството на отбраната на Република България и да извършат всички необходими 
действия за безвъзмездно прехвърляне по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, 
в полза на Община Варна на имот-държавна собственост, представляващ поземлен имот № 
10135.536.101, находящ се в гр. Варна, СЗ „Приморски полк”, м. „Салтанат”, подробно 
описан в АДС № 683/07.11.2003 год.”

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  двадесет и втора от дневния ред

ОТНОСНО: Проучване на възможностите за придобиване от Община Варна или от 
Военноморски музей-Варна на подводница на ВМС с цел създаване на музей.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е : 

592-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 ЗОС, Общински съвет – 
Варна решава да бъдат проучени възможностите за придобиване на подводница на ВМС, 
находяща се на територията на гр. Варна, след бракуването й и възлага на Кмета на Община 
Варна и на Председателя на Общински съвет – Варна да проведат необходимите разговори с 
Министерския съвет и Министерството на отбраната на Република България във връзка с 
предоставянето на същата на Община Варна или на Военноморски музей-Варна, за създаване 
на музей.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  двадесет и трета от дневния ред

ОТНОСНО: Освобождаване на адм. Христо Павлов Контров от длъжността контрольор на 
„Обреди”ЕООД гр. Варна и избор на нов контрольор. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я : 

593-23. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна решава:

І. Освобождава от длъжността контрольор „Обреди” ЕООД Христо Павлов Контров, считано 
от 01.05.2008 г.

ІІ. Избира за контрольор на „Обреди” ЕООД  Янко Атанасов Коренчев.

  /резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 6, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

по точка  двадесет и четвърта от дневния ред



ОТНОСНО: Изслушване на информация от представителя на Община Варна в Общото 
събрание на съдружниците на „В и К”ООД – Варна от проведеното заседание на дружеството 
на 16.05.2008 г.

Докл.: Кр. МАРИНОВ – общински съветник, 

Представител на Община Варна в Общото събрание на „В и К” ООД - Варна

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

594-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема отчета 
на представителя на Община Варна в Общото събрание на съдружниците във „В и К”ООД - 
Варна

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

595-24. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна упълномощава 
Председателя на Общинския съвет да изпрати писмо до Министъра на регионалното 
развитие и благоустройство за получаване на дивидентите на Община Варна от „В и К”ООД 
– Варна. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/


