
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В А Р Н А 
П Р О Т О К О Л    № 8

от заседание проведено на 25.06.2008 г. 
по точка първа от дневния ред

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

Данчо СИМЕОНОВ
         Моите питания са свързани с продължаващото и вече системно нарушаване на ЗМСМА.

         Първо, бих отправил въпроси към уважаемия г-н Председател на ОбС и Кмета на Варна 
след това. Няма да говоря за неща, които ние, от опозицията в този ОбС констатираме почти 
на всяко заседание на комисия, а именно – неспазване  и погазване на правото на общинския 
съветник със системно необявяване на заседанията в указания срок, неуведомяване на 
общинските съветници за дневния ред и естествено – за недаването или укриването, може би, 
на материали за заседанията.

         Питам нещо, което е вменено със закона:

         Първо, кога г-н Председателят Гуцанов смята да изпълни задълженията си по чл. 27, т. 6 
от ЗМСМА и да внесе за разглеждане отчет за дейността на ОбС и неговите комисии, който 
се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на Общината, по ред 
определен от Правилника по чл. 21, ал. 3. Имайте предвид, че Председателят е задължен да 
прави това два пъти годишно, съгласно Закона. ОбС заседава от 09.11.2007 г., т.е. вече цели 7 
месеца и ние нямаме такъв отчет.

         Второ, кога г-н Председателят  Гуцанов смята да изпълнява задълженията си по чл. 29 
от същия закон и да представя в 7-дневен срок от деня на заседанието и да могат съветниците 
да прегледат протокола от заседанието и да поискат поправки в него, ако имат такова 
основание. Тук бих искал да напомня, че това не само че не се осъществява за съветниците, 
но имаме и забавяне за представяне пред Областния управител...

         Третият ми въпрос е към г-н Кирил Йорданов – Кмет на Община Варна: Кога той ще 
изпълни задълженията си по същия този закон, който преди малко споменах, а именно в 
аспекта за отчета за стореното от него пред Общинския съвет. Съгласно чл. 44, ал. 1 Кметът 
на Общината организира изпълнението на актовете на ОбС и внася в ОбС отчет за 
изпълнението им два пъти годишно. Въпроса ми е кога ще благоволи г-н Йорданов да 
направи първия отчет пред ОбС, както повелява закона, още повече, че го чакаме от 
м.декември да ни представи Устройствен правилник, схема и структура на общинската 
администрация. На 06.02.2008 г.на заседание му беше напомнено, но както виждате, досега 
той все още не е представил това. Нека да ни обясни защо.

Пламен НАЧКОВ
         Искам да упражня правото си на питане, съгласно ЗМСМА, като първо искам да изразя 
незадоволството си от получените отговори на питанията ми от предното заседание на ОбС. 
Няма да коментирам нещата, които са написани вътре, защото и предния път казах, че няма 
случайни работи. Само ще изкоментирам отговора, който съм получил по отношение на 
моите три автомобила, които трябваше да платя данъци, че след като от 1998 г. никой не е 
поставил проблема да плащам данъци, когато това беше към НАП за тези автомобили, в един 
момент когато аз взех да критикувам дейността на Дирекцията и по-скоро организацията на 
работа на тази дирекция, в този момент точно се появи моето задължение.

         Г-н Йорданов, тези неща ще продължават и не случайно аз предния път казах: направете 
един прост анализ на приходната част на дейността на тази дирекция и ще видите, че тези 



хора едва заработват може би заплатите, защото прихода който е над плана е по-малко от ФРЗ 
в годишен размер.

         Едно ново питане имам: Считам, че след като града в общи линии е готов за 
предстоящия активен туристически сезон е време да се обърне внимание и на отремонтиране 
на дупките в страничните улици извън централните улици на гр. Варна и питането ми е:  
Кога и каква организация общинската администрация създава за отремонтиране на улиците, 
които районните администрации са подали, като искам да дам нагледен пример, може би и 
журналистите да се разходят по улиците „П. Енчев”, „Ив. Вазов”, „Парчевич”, „Воден” – 
където е и клуба на българо-германската дружба, „Макариополски”..... и да видят от години 
наред седят дупки, които нееднократно предполагам кметицата е поставяла на вниманието на 
общинската администрация. Нека да обърнем малко внимание на обикновените хора, които 
живеят в тези улици – тези улици стават вече опасни за движение!

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ
         Г-н Кмете, аз искам да задам следния въпрос: Има ли критерии, по които се следи 
задълженията на фирмите, които са спечелили поддръжката на озеленяването в гр. Варна? И 
по-специално, конкретният ми въпрос е: Как, според Вас, си изпълнява задълженията 
фирмата, която извършва озеленяването – имам наблюдение за работата им – по бул. „Осми 
приморски полк” под ул. „Железкова”. От светофара там надолу – към Общината – пътя има 
подлези. Редовно където има градинки за озеленяване те не се косят и не се чистят от 
зеленото, което говори според мен за формално отношение на фирмата към работата й. Щом 
като на една толкова представителна част на града се отнасят така, представете си какво е 
положението в този райно в задблоковите пространства – там въобще никога никой не е 
влизал. Затова моля Вас и районния кмет да вземет най-спешни мерки, ако е необходимо да 
ги накарате да си вършат работата; ако е необходимо да направите нов конкурс и да се търси 
нов изпълнител.

Цанко ЦВЕТАНОВ
         Във връзка с мое питане за предоставяне на ОУП на община Варна /предварителен 
проект/, за което има подписан приемателно-предаветелен протокол, желая да ми  
предоставена предадената документация с пълната си  графична част и текстови материали 
към нея на магнитен носител, за да мога да се запозная с нея. Благодаря!

Борислав ГУЦАНОВ
         Не виждам желаещи за други питания. Ще се възползвам от възможността да отговаря 
на г-н Данчо Симеонов, за да не пишем излишни документи.

         По промените в ЗМСМА, които настъпиха през изминалата година, два пъти в годината 
Кметът на Общината и Председателят на ОбС трябва да направят отчет пред ОбС. Първите 
шест месеца изтекоха в края на м.май – началото на м.юни – зависи от това кога се счита, че е 
започнал реално да работи ОбС. През предстоящата сесия м.юли ще направя първия си отчет 
за І-вото шестмесечие на годината, което мисля че е нормално да не бъде точно в ден в който 
изтича 6-месечието, а да бъде в порядъка на месец и половина-два – това е нормален период, 
за да бъдат подготвени всички документи и да се отчета пред ОбС.

         По втория въпрос – всеки един съветник, който желае да получи пълния протокол от 
заседанието, никога по никакъв повод не му е  било отказвано, включително и Вие сте 
представяли писма, винаги съм ги резолирал до Канцеларията на ОбС и по всяко време 
можете да се запознаете с пълните протоколи от заседанията на ОбС – Варна. Няма 
абсолютно никакъв проблем по тази тема!

Данчо СИМЕОНОВ
         Благодаря за отговора. Ставаше въпрос, че минаха 7 месеца от заседанията, знаем как 
работи ОбС, буксува – казах Ви, че в самите комисии нямаме материали, свикват се 



заседания на комисиите в последния момент, включително и днес в последния момент част 
от материалите бяха дадени. Това е система, така работа ОбС!

         По отношение на 7-дневния срок, искам да Ви кажа, че досега не е спазено пълния 
протокол да бъде изготвен в 7-дневен срок. Може би за първото заседание само е бил 
направен.

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна    

         И устройствения правилник, и отчета /съобразно сроковете/ са готови.

         По отношение на въпроса на Пл.Начков за Дирекцията – добре работи Дирекцията! 
Галя Парчева – точка. Ако трябва да разясня мотивацията на въпроса, настроението който той 
внася мога да го направя с реплика. Галя Парчева е служител на общинската администрация, 
която беше уволнена. 

         Тук виждам скръбна вест – починал Понеделничния пазар... Сигурно трябва да се кажат 
няколко думи за раждането му... И за достойното му съществуване до ден-днешен – това 
задължително! 

Озеленяването на „Осми приморски полк” – принципно няколко неща: От година на година, 
без да сме щедри кой знае колко в средствата, озеленяването на града се подобрява – то не е 
перфектно и не е всеобхватно, това не е тайна за никого; то е съобразно средствата – толкова. 
Ще видя какво може да се направи в рамките на възможностите да се подобри. Има какво 
още в града да бъде обхванато и смятам че за следващата година вече ще намерим това 
решение, към което вчера се насочихме, но всяко нещо с времето си.....

ОУП – това не е въпрос на питане в залата. Искате – даваме, няма никакъв проблем. Не е 
проблем да го получите.

Улици „Парчевич”, „Воден” и т.н. – ремонти правим през последните години там, не е добро 
състоянието на тротоарите – това е безспорно. Вчера съм дал разпореждане да се започне с 
ул. „Воден”... След приключването на тези особено важни пускови обекти „Република”, „Хр. 
Смирненски”, обръщача на „Зл. Пясъци”, „Ян Палах” – уширението, ще имаме повече сили и 
възможности да влезем в тези райони...

Пламен НАЧКОВ
Искам една реплика към Кмета да отправя. Той доста нагледно отговори на постановката за 
защита на действията на общинската администрация, което си е неговот право като 
ръководител, но искам само да му кажа едно – че в публичното пространство излезе, че 
Кметът Кирил Йорданов не си е платил данъците и след това му се извинят с едно писмо 
подписано от един началник отдел, няма да му е много приятно!. Няма случайни неща в това 
нещо, г-н Йорданов, и мога с цифри да Ви го докажа – прочетете си анализа, който Вие сте 
подписал, защото аз по тях смятам какво работи тази администрация в събиране на местните 
данъци. Нямам настроени срещу нито един. Говорим за организация и ефективност на 
работа, а не докачам някои интереси, за които Вие говорите.

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ
Уверен съм, че средствата, които влагаме в озеленяването са недостатъчни, за да е на нивото 
на това, което ни се иска – целия град го знаем това нещо. Аз говоря за формално отношение 
към работата. На мен ми е ясно, че различни райони се почистват с различна периодика. 
Говоря за озеленяване на части от градинките зад подлезите, които не се виждат от булеварда, 
но са към неговата част – те се подминават. Това е формално отношение към работата от 
фирмата, а нищо друго!

Кирил ЙОРДАНОВ
Няма никакъв спор, съгласен съм с оценката. В различни моменти се наблюдава формален 



подход към работата от фирмите, който с личен контрол всяка седмица се опитвам да 
активизирам, да подобря – няма спор по въпроса. Ще ги огледам още веднъж и в рамките на 
възможностите ще се постараем да бъдат по-добре, разбрах за кои пространства говорим.

Г-н Начков, твърдение в публичното пространство, че не съм си платил данъците – 
съществува ли от Ваша страна? Съществува или не? Това ми е първата работа, която върша 
всяка година, първата работа! И сега, понеже внесохте елемента на клеветата, аз пък ще кажа, 
нещо което Вие на мен сте ми казал лично; не съм го чул някъде, не се говори – а Вие ми 
казахте за възстановяването на Галя Парчева, която внесе конфликт и раздор с всичките 
служители, Вие какво ми казахте тогава, да го кажа ли пред всички – „Ей сега ще се захвана с 
тая и ще и разкажа приказката!” Това ли бяха Вашите приказки, в коридора беше? Защото 
съм отстоявал позициите си на ръководител да си определям служителите, с които работя! 

Дори оттук нататък да са Ви точни сметките, това Ви публично заявено мнение /защото съм 
публична фигура и Вие, като общински съветник/ вече в сериозна степен обезмисля 
критиката и я олекотява. Нека това да бъде ясно.

За данъците – на Ваше разположение, с документи, отсреща!

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Варна и на Председателя на Общински 
съвет – Варна  за подписване на Меморандум между Министерския съвет на Република 
България и Община Варна относно изработване на общи позиции и предприемане на 
съвместни действия, свързани с изграждане на нови терминали на пристанище за обществен 
транспорт с национално значение Варна, преместване на пристанище „Варна-изток” и 
превръщане на територията му в градска среда за широко обществено ползване.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
596-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка 
с Решения на Общински съвет – Варна с №№ 4511-2/49/20,22.12.2006 г., № 5094-
3/56/02,03.08.2007 г. и № 5291/57/19.09.2007 г., и по предложение на Председателя на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна възлага на Председателя на Общински 
съвет – Варна и на Кмета на Община Варна да подпишат Меморандум с Министерския съвет 
на Република България относно изработване на общи позиции и предприемане на съвместни 
действия, свързани с изграждане на нови терминали на пристанище за обществен транспорт 
с национално значение “Варна”, преместване на пристанище “Варна-изток” и превръщане на 
територията му в градска среда за широко обществено ползване.

Общински съвет – Варна препоръчва на Кмета на Община Варна и Председателя на 
Общински съвет – Варна да преговарят за включване в окончателния текст на меморандума 
между Министерски съвет на Република България и Община Варна на следните ангажименти 
на страните:

1. Община Варна се ангажира:

1.1. Да създаде организация и координация на процеса за ускорено и целенасочено 
провеждане на процедурите по съгласуване и приемане на проекта за нов общ устройствен 
план на община Варна, с който се предвиждат дейностите, обект на настоящия меморандум.

1.2. Да проучи възможностите за допускане, да съдейства и да окаже всяка помощ, каквато е 
необходима на Министерството на транспорта или на друг държавен орган при 
изработването на съответните подробни устройствени планове за изграждане на новия 



контейнерен терминал, преди окончателното приемане на новия общ устройствен план на 
община Варна;

1.3. Да организира и проведе съвместно с Министерството на транспорта и Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството международен конкурс за устройствена 
концепция с цел създаване на устройствена основа за превръщането на територията на 
сегашното пристанище Варна-Изток в градска среда за широко обществено ползване.

1.4. В случай на необходимост, доказана с предвижданията на подробните устройствени 
планове или при наличие на законови изисквания или изисквания на Държавата в лицето на 
нейните оторизирани представители, или при наличие на доказана финансова необходимост, 
да предприеме всички законоустановени действия и процедури по безвъзмездно 
предоставяне на държавата на общински имоти, потребни за изграждането на новия 
контейнерен терминал.

2. Министерският съвет на Република България, се ангажира:

2.1. Ускорено да завърши дейностите по съгласуване на актуализацията на генералния план 
на пристанище за обществен транспорт с национално значение „Варна”, в който е 
предвидено преместването на пристанище “Варна-Изток” на северния бряг на Варненското 
езеро.

2.2. Да съдейства на община Варна при провеждане на съгласувателните процедури на 
проекта за нов общ устройствен план с специализираните държавни контролни органи и 
съгласувателни ведомства, включително и по Закона за опазване на околната среда и по 
Закона за биологично разнообразие.

2.3. Да предостави безвъзмездно на община Варна в съответствие с действащото 
законодателство терените на сегашното пристанище “Варна-Изток”, представляващи земя – 
държавна собственост, включена в териториалния обхват на пристанище “Варна-изток”, с 
площ от 152 374 кв. метра, включваща кейови места от № 1 до 5 с прилежащата им земя с 
площ около 131 100 кв. метра, ул. “Вълноломна”, за изграждането на градска среда за широко 
обществено ползване. Предоставянето на посочените имоти и усвояването на територията за 
рекреационни, търговско-делови, културно развлекателни и други нужди на община Варна 
ще се извърши след изместването на контейнерния терминал от територията на пристанище 
„Варна-изток” и отпадането на необходимостта от използване на тази територия за 
пристанищни дейности. 

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

по точка  трета от дневния ред

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

- приемане на „Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа на Община Варна”

- приемане на “Анализ на състоянието на варненската общинска образователна система и 
прогнози за развитието й през 2007 – 2013 г.” 

- даване на съгласие да бъде отпусната сума от 2 500 лв. на Иван Недялков Вачев за 
финансово подпомагане за издаване на книга

- приемане на „Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 
2008/2009 година на Община Варна”

Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 47
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :



597-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и по Предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9303(29)30.05.2008 г., Общински съвет – Варна приема 
допълнение към “Анализ на състоянието на варненската общинска образователна 
система и прогнози за развитието й през 2007 – 2013 г.” с визия за развитие на 
професионалното образование, съгласно приложение 1.

/за – 40, против – 0, въздържали се – 4/

598-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и във 
връзка с молба с вх. № ОС-7-94.И/26/08.02.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната сума от 2 500 лв. на Иван Недялков Вачев за финансово подпомагане за 
издаване на книга “Ситни дребни като камилчета”.

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

599-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по 
Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9303(131)20.06.2008 г., Общински 
съвет – Варна приема „Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за 
учебната 2008/2009 година на Община Варна”, съгласно приложение 2.

            Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна на заседанието на 
Общинския съвет през м. септември 2008 г. да внесе окончателен вариант на „Програма за 
оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/2009 година на Община 
Варна”.

            /за – 41, против – 1, въздържали се – 5/

Приложение № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ 
"АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВАРНЕНСКАТА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СИСТЕМА  И ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО Й ПРЕЗ  2007-2013 Г." С ВИЗИЯ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ученето през целия живот - средство за развитие на човешките ресурси в България

Професионалното образование – фактор в икономическото развитие на страната

1.ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:
1.1. В условията на бързи политически, икономически и технологични промени 
професионалното образование и обучение /ПОО/ е важно средство за реализация на 
бъдещите специалисти на работното място, а на отделния човек – средство за адаптиране към 
света, в който живее. ПОО е необходимост и начин на живот за голяма част от гражданите на 
Европа през ХХІ век. Нарастващите потребности от разнообразни знания и умения 
разширяват пазара на образователни услуги у нас.

Тенденциите на развитие на професионалното образование се обуславят в най-голяма степен 
от ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ от 2006 г. Някои основни цели на стратегията до 2010 г. 
пряко рефлектират върху системата на  професионалното образование:

• постигане на единомислие сред страните –членки за конкретните цели и приоритети 
на системите за общо и професионално образование; 

• разработване на единна европейска рамка за определяне на основните квалификации, 
по които трябва да се предоставя обучението през целия живот; 

• подобряване на способностите за намиране на работа и снижаване на дефицита от 



квалификация; 
• подобряване на заетостта в сферата на услугите; 
• снижаване на дела на прекъсналите средно образование като целта е  до 2010г. 

снижаването да достигне не повече от 10%; 
• повишаване на дела на завършилите математически, природонаучни и технически 

специалности с минимум 15% до 2010г. при същевременно намаление на разликите 
при завършващите от различен пол; 

• повишаване на дела на 22-годишните граждани от страните-членки на ЕС със 
завършено средно образование на минимум 85% до 2010г. 

1.2. В Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното 
възпитание 2006-2015г.(НПРУОПВ) се отчита, че на много места в страната видовете 
училища не отразяват нуждите на пазара на труда в съответния регион и обучават 
специалисти по професии и профили, които не осигуряват възможност за социална 
реализация. В раздел X “Децентрализация на управлението на системата” се уточнява, че на 
местните власти поетапно ще се предоставят правомощия по отношение на определянето на 
броя и видовете професионални и специални училища.Поставя се акцент на  поетапното 
изграждане на мрежа от професионални училища, адекватна на специфичните социално-
икономически  характеристики на отделните региони .Предоставянето на това правомощие  
на местните власти е в пряка връзка с преминаване на тези училища на общинско 
финансиране.

2. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА 
ВАРНА 
Варненското професионално образование и обучение безспорно има своите традиционни 
достойнства, които следва да бъдат съхранени. Едновременно с това динамичният, 
високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя нови предизвикателства, което 
предпоставя развитието на професионалното образование като гъвкава и адаптивна система-
отразяваща социално-икономическия профил и състоянието на пазара на труда  и вписваща 
се в общата визия за регионално развитие.

3. СИЛНИ СТРАНИ НА ПОО
3.1.Национално равнище

3.1.1. Наличие на нормативна база:

• Закон за професионалното образование и обучение; 
• Списък на професиите за професионално образование и обучение / 202 професии, от 

тях по 134 се извършва професионално образование/; 
• Рамкови програми за професионално образование и обучение / 6 програми/; учебни 

планове и програми – 2004г; 
• Национална стратегия за продължаващо професионално обучение /2005 – 2010 г./; 
• ДОИ за придобиване на професионална квалификация /разработени са 85 ДОИ/; 
• Национални изпитни програми за държавни изпити по професия; 
• Приемане няколкогодишна национална програма за модернизиране на  материалната 

база на професионалните училища. 

3.1.2. Институционна рамка: 

• Институции за придобиване на ПОО (училища, гимназии, колежи, центрове за 
ориентиране, обучение и квалификация); 

• Органи за управление на системата - МОН, МТСП, НАПОО     

          / Управителен съвет, създаден на трипартиен принцип/



3.1.3. Постигане на ефективно социално партньорство:

• Разработване и актуализиране на: 

Нормативна основа за професионално образование и обучение;
Списък на професиите за професионално образование и обучение;

Държавни образователни изисквания за придобиване квалификация по професия;

Учебни планове и програми;

• Определяне потребностите от професионално обучение; 
• Външно оценяване и мониторинг на системата. 

3.2. ЗА ВАРНЕНСКОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

3.2.1. ПРИОРИТЕТИ :

• Изграждане на гъвкава и адаптивна система, отговаряща на изискванията на пазара; 
• Усъвършенстване на условията за достъп – притегателен център за ученици от 

региона; 
• Ефективно взаимодействие между институциите, ангажирани с ПОО; 
• Осигуряване на високо качество на ПОО. 
• Елемент от общинската социална политика; 
• Устойчиво реализиране на държавния план - прием; 
• Наличие на стратегическо виждане за развитие на всяка от професионалните 

гимназии; 
• Позитивни нагласи за запазване и обогатяване на ПОО в съответствие с динамиката на 

пазара; 
• Атрактивни училищни сгради – имоти публична държавна собственост, част от които 

в центъра на Варна; 
• Опит и нагласи на училищните общности за участие в общински, национални и 

международни проекти; 
• Успешна реализация на учениците (във ВУЗ и в съответната специалност на пазара на 

труда); 

3.2.2. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ДОСТЪП:

• Промени в образователната структура и входящото образователно равнище; 
• Подобряване на професионалното ориентиране и консултиране; 
• Въвеждане на електронно и дистанционно обучение 
• Разширяване на формите на обучение. 

3.2.3. АТРАКТИВНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

• В общинската образователна система професионалните гимназии /общински, 
държавни и частни/ – общо 18 представляват 25 % от общия брой училища. Ежегодно 
над 1500 ученици / 95% от тях с местоживеене в Община Варна/ завършват средно 
специално образование и търсят реализация във Варна. 

• Превръщане на професионалните училища в привлекателно място за учене чрез 
осигуряване на общежитие, транспорт, столово хранене, стипендии, стажове и 
договори за работа / осигурени от фирми / след завършване на обучението; 

• Стимулиране и популяризиране на собственото производство на професионалните 
училища. 

• В град Варна през последните години се наблюдава интерес към професионално 
образование с интензивно изучаване на чужд език след VІІ клас. Налице са нови 
интереси и потребности, провокирани от динамиката на икономическите и социални 



промени. Професиите, които най-често се избират, са основно от областта на 
икономиката, туризма, корабостроенето, производството на храни и облекла. 

• През учебната 2007/2008г. в професионалните гимназии  се извърши прием в 20 
паралелки с интензивно изучаване на чужд език и в 51 паралелки след завършен VІІІ 
клас. Най-много специалности се предлагат от направления: “Техника”, “Стопанско 
управление и администрация” и “Производство и преработка” и сравнително малко от 
образователни направления: “Услуги за личността”, “Обществена сигурност и 
безопасност” и “Опазване на околната среда”.  

3.2.4. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПОО:

• Подобряване квалификацията на преподавателите и учителите; 
• Осъвременяване и модернизиране на материалната база; 
• Въвеждане на нови методи на обучение; 
• Насърчаване на предприемачески дух чрез разширяване на обучението в учебно 

тренировъчни фирми; 
• Осигуряване на реални работни места за практическо обучение; 
• Повишаване на инвестициите в ПОО; 
• Разработване на електронни учебни курсове по професионална подготовка; 
• Усъвършенстване и разширяване на достъпа до вечерна и дистанционна форма на 

обучение. 

4. СЛАБИ СТРАНИ НА ПОО:
4.1. НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ:

• Неприет нов закон за народната просвета; 
• Липсва съответствие на мрежата на професионалните училища и социално – 

икономическите реалности и нуждите на пазара; 
• Слабо сътрудничество с бизнеса; 
• Остаряла материално – техническа база и оборудване; 
• Недофинансираненост и недостатъчна ефективност на влаганите публични средства; 
• Недостатъчно широка базова подготовка; 
• Липса на системни усилия за повишаване наатрактивността на професионалното 

образование обучение; 
• Нерешителност и неубеденост в ръководството на МОН за изпълнение на 

националната програма. 
• Несъответствие между квалификация и заплащане – поляризация на диференцираното 

заплащане на педагогически кадри в професионалните гимназии и 
общообразователните училища; 

• Системата е все още силно централизирана, което ограничава  свободната  инициатива 
на образователните структури и свободният обмен на идеи; 

• Професионалната подготовка е по-скоро с “книжен характер” – развиваща 
информираност и предлагаща знания, а не възможности за справяне с 
предизвикателствата и изискванията на  съвременните технологии; 

• Нарушаване на традициите на отделните училища; пропускане на шансове за 
оцеляване и просперитет поради неотчитане на необходимия период “пилотно” време 
за прилагане на делегиран бюджет; 

4.2. ЗА ВАРНЕНСКОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

• Недостатъчно ефективно взаимодействие с работодателските организации; 
• Продължаващото професионално обучение за Варна не е пълноценен елемент на 

професионалното образование; 



• Недостатъчна убеденост и мотивировка на ръководствата на училищата за изпълнение 
на националната програма; 

• Липса на допълнителни общински стимули за получаващите свидетелство за 
професионална квалификация в професионална гимназия, а не в лицензирани 
центрове за ПОО. 

• Не се формират пълноценно работещи връзки със социалните партньори, в резултат на 
което не се провежда практическо обучение в100%-ви реални условия; 

• Съществува несъответствие между приема за обучение по професии  и реалните 
потребности на икономиката на общината, в резултат на което училищата 
непрекъснато променят предлаганите професии и специалности. 

• Процесите, свързани с промените, не се базират на национална стратегия за 
професионално образование и обучение и не отчитат в пълна степен местните 
политики, поради което не са ясно дефинирани ролите и отговорностите на субектите. 
Това води до редица проблеми, като охраната на държавните училища, осигуряването 
на медицински персонал, ползване на общинска база и др., които въпреки това, 
дирекция “Образование” се стреми да решава в интерес на професионалните 
училища. 

• След закриване на Професионално-информационния център работата по 
професионалното ориентиране на завършващите VІІ и VІІІ клас ученици в град Варна 
се осъществява от структури извън системата на народната просвета - Професионален 
информационен център към Бюрото по труда, неправителствени организации и др.Те 
не удовлетворяват потребността от дейност, насочена към проучване и насочване на 
младите хора в най-подходящата за тях професия и специалност, осигуряваща им 
бъдеща реализация и кариерно развитие. Тази дейност сега се осъществява 
единствено от класните ръководители и педагогически съветници, което е крайно 
недостатъчно и не подготвя учениците за интегрирането им в условията на пазара на 
труда. 

• Общините и органите за местно самоуправление изпълняват обслужващи функции в 
системата на управление на образованието. Това до голяма степен се дължи на 
съществуващото законодателство, което регулира пълномощията на местната 
администрация. Това обстоятелство не само усложнява оперативните 
взаимоотношения между “училище и община”, но създава конфликти между 
административните субекти на управление и лишава местната власт от възможността 
да разработва, да има и да осъществява собствена образователна политика и стратегии 
за развитие на местната образователна система. 

• Основните проблеми при осъществяването на ПОО в Община Варна се свързват преди 
всичко с общите проблеми на ПОО и предимно с: 

           - недостатъчна гъвкавост, мобилност и адаптивност на ПОО към многообразието от 
социално-икономически условия в общината

(В периода 2000 – 2003г. броят на предприятията във Варна се е                   увеличил с повече 
от 10%, като с трайно увеличение са предприятията в сферата на транспорта и 
строителството. В този период, както и по-късно, този факт не е взет под внимание при 
определяне на броя на паралелките в съответните професионални гимназии.);

5. СТРАХОВЕ:
• Напрежение, породено от ситуацията на неопределеност, свързана с критериите за 

оптимизация на училищната на национално ниво. 

6. ПРИНЦИПИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
• АКТИВЕН ДИАЛОГ; 
• ПАРТНЬОРСТВО; 



• ПРОЗРАЧНОСТ. 

7. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА:
• Изясняване на разнообразието от възгледи за бъдещето на професионалното 

образование; формиране на нагласи за преминаване на държавните училища на 
общинско финансиране; 

• Прилагане на процедури за изработване на взаимоприемлива за всички 
заинтерисовани страни позиция (чрез взаимни отстъпки, баланс на интереси и 
поетапност); 

• Налагане на позицията с власт и/или авторитет; 
• Безусловно възприемане на позицията от всички заинтересовани страни след отчитане 

на предимствата и недостатъците. 

8. ЕТАПИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ОБЛАСТТА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: 
2008 / 2009 г.:
ПИЛОТНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ДВЕ ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА НА ОБЩИНСКО 
ФИНАНСИРАНЕ СЛЕД МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.

2009 / 2010 г.: АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ 
БЮДЖЕТИ В УЧИЛИЩАТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ.

9. СРАВНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ:
За учебната 2007/ 2008 г.

Прием след VІІ клас – 24 специалности

Прием след VІІІ клас – 56 специалности

-  брой професионални гимназии във Варна  - 12

-  брой ученици  - 7 584

-  брой паралелки – 318 

Професионални направления Общ брой ученици 

Енергетика 17 

Машиностроене и уредостроене 10 

Електротехника и електроника 86 

Транспорт 84 

Химическа промишленост 9 

Строителство 79 

Горско стопанство и дървообработваща промишленост 39 

Хранително-вкусова промишленост 88 



Лека промишленост 74 

Икономика и управление 153 

Строител на сгради 23 

Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти 23 

Маркетинг и реклама 76 

Финанси, банково и застрахователно дело 155 

Счетоводство и данъци 247 

Стопанско управление и администрация 991 

Секретарски и офис дейности 338 

Използване на компютри 108 

 

Професионални направления Общ брой 
ученици

Металообработване и машиностроене 416 

Електротехника и енергетика 1118 

Електроника и автоматизация 343 

Химични продукти и технологии 173 

Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати 664 

Производство на храни и напитки 187 

Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия 502 

Производство на изделия от дървесина 346 

Строителство и геодезия 1009 

Озеленяване и цветарство 73 

Горско стопанство 139 



Социални дейности 23 

Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 508 

Пътувания, туризъм и свободното време 80 

Фризьорски и козметични услуги 54 

Транспортни услуги 225 

Опазване на околната среда 82 

Топ 10 на професионалните училища с реализация на пазара на труда

Населено 
място Училище

Завършили 
12 и 13 
клас

Във ВУ в 
България %

На 
пазара 

на 
труда

% 

Варна ПГ по туризъм “Проф. Д-р 
А. Златаров” 324 120 37,04 224 69,14 

Ботевград
ПГ по техника и 

мениджмънт "Христо 
Ботев"

283 70 24,73 178 62,90 

Варна Професионална техническа 
гимназия 353 121 34,28 195 55,24 

Варна Варненска морска гимназия 
“Св. Николай Чудотворец” 270 65 24,07 143 52,96 

Стара 
Загора

ПГ по механотехника и 
транспорт “Н. Й. Вапцаров” 352 33 9,38 172 48,86 

Бургас
ПГ по морско 

корабоплаване и  риболов 
“Св. Никола” 

303 118 38,94 147 48,51 

София
ПГ по аудио, видео и 

телекомуникация “А. С. 
Попов” 

320 63 19,69 150 46,88 

 

Училище Брой ученици 



VІІ СОУ  "Н. Геров" 1144 

VIII СОУ "Ал. С. Пушкин" 1232 

СОУ "Г. Милев" 1159 

ОУ  "Св.  Кл.Охридски" 1371 

СОУ "Елин Пелин" 777 

СОУ "Д. Дебелянов" 628 

СОУ "Л. Каравелов" 728 

СОУ "Н. Бозвели" 784 

СОУ "П. Кр. Яворов" 848 

СОУ"В. Друмев" 510 

CУ "Г. Бенковски" 645 

Гимназия "Н. Лилиев" 245 

ГПЧЕ "Й. Екзарх" 932 

ІV ЕГ "Фр. Ж.- Кюри" 786 

МГ "Д-р П.Берон" 1089 

НГХНИ " К. Преславски " 1207 

Първа ЕГ 917 

Трета ПМГ "Ак. М. Попов" 665 

ВМГ "Св. Н. Чудотворец" 879 

ВТГ "Г. С. Раковски" 660

ПГ по сградостроителство "К. Фичето" 450

ПГЕ 690



ПГГСД "Н. Хайтов" 597

ПГИ"Д-р И. Богоров" 715

ПГМТ 521

ПГСАГ "В. Левски" 503

ПГТМД 678

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" 808

ПГХХВТ   "Д.И.Менделеев" 488

ПТГ 595

Частна Търговска Гимназия 48

Частна ЕГЧЕ "Дж. Байрон" 98

ЧПГУТ "К. Фотинов" 50

ЧПГ "Бизнесбанк училище" 61

ЧПГ със специалности с интензивно изучаване на 
чужди езици 25

ЧПГИТОК "Антоан дьо Сент-Екзюпери" 43

Приложение № 2

ПРОГРАМА 
ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ОТ ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ 

ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 Г.
Приета с решение на Общински съвет – Варна № 599-3(8)/25.06.2008 г.

І. Анализ на училищната мрежа и проблеми на училищното образование в община  
Варна

Образователната система е териториална, пространствено изградена система. 
Функционирането на учебните заведения е тясно свързано с населените места, в които се 
намират. Тази зависимост се засилва особено на настоящия етап, когато историческите 
функции на образованието се изменят и то е длъжно да поеме икономически и социални 
задачи, каквито до сега не са му били присъщи. 

В сегашния си вид училищната мрежа в Община Варна е създадена през 60 - те години на ХХ 
век, за да задоволява определени обществени и образователни потребности. 



В периода на прехода наблюдаваната за страната тенденция на намаляване на раждаемостта е 
характерна и за Община Варна, макар и в по-малка степен.

Броят на родените деца в гр. Варна трайно намалява след 1988 г. от 4 162 до 2 597 през 1997 
г., след което следва период на бавно нарастване, като родените деца през 2004 г. достигат 3 
004. Годините с най-малък брой родени деца са: 1995 г. –2 750 деца, 1996 г. - 2 706 деца и 
1997 г. –2 597 деца. Сега те са съответно в шести, пети и четвърти клас. Тази динамика на 
демографското развитие определя динамиката на намаляването на броя на учащите се в 
училищна степен на образование през последните три години и в близките пет години: 
общият брой на учениците в задължителна училищна възраст ще намалява от 43 426 през 
учебната 2003/2004 г. до 29 578 ученици през 2007/2008 г., след което се очаква тенденция на 
увеличение.

Сериозно влияние върху развитието на училищната мрежа оказват и 
вътрешномиграционните процеси. При намаление на населението в страната в периода на 
двете преброявания /1992 г. и 2001 г./ с 558 416, населението в Община Варна се е увеличило 
с 5 128, а само за последните 2 години - с 25 000 жители. Поради промяна на местоживеене 
средният брой на прииждащите в общината от други населени места деца е приблизително 
150 за една година.

Общинската образователна система в град Варна включва 49 детски заведения, 1 начално 
училище, 29 основни училища, 10 средни общообразователни училища, 1 спортно училище, 
6 профилирани гимназии, 1 професионална гимназия, 2 гимназии, Средношколско 
общежитие, Общински детски комплекс, НАОП “Н.Коперник”, на територията на града са 15 
професионални гимназии на държавно финансиране и 9 частни училища.

Приетата от 40-то Народно събрание на 7 юни 2006 г. Национална програма за развитие на 
училищното образование /2006 - 2015г./ има за задача да предефинира целите на българското 
образование,  като подготви една образована нация, способна да приеме предизвикателствата 
на динамичната глобална икономика и пазара на труда в рамките на Европейския съюз.

Едно от необходимите условия за постигане на тези цели е финансовата децентрализация, 
която предполага изграждане на динамична система за финансиране на принципа “делегиран 
бюджет”. Планирано е той да се осъществи чрез мерки, насочени към разширяване на 
разбирането и уменията за прилагане на системата, стимулиране на нейното внедряване, 
разработване на механизми за оценка на действието на системата, разпространението и и в 
други сфери извън образованието.

Прилагането на системата е регламентирано в:

- Закона за народната просвета – чл.44. Задължение на директорите на училища и 
обслужващи звена е да съставят бюджет;

- Закона за бюджета на Република България за 2008 г., § 71, ал.1 от ПЗР 

Принципите на разпределение на средствата между училища, посочени в §70, ал.3 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2008 г. , а  именно 80% от  сумата по единни разходни стандарти да се предоставят 
според брой ученици/деца, а останалите 20 % да се  преразпределят  по правила утвърдени от 
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити , предполагат  оптимална натовареност на 
базата при  осигуряване на качествено обучение. Базирайки се на това положение, е 
необходимо  преразглеждане на училищната мрежа, структурата на разходите за нейното 
поддържане и намиране на онези резерви за оптимизация, които да  бъдат  приети от  
местната общност. 

Въпреки индивидуалния облик на всяко училище, изграждан през годините, демографските 
процеси, свързани с трайното намаляване на раждаемостта през последните години, създават 
предпоставки за неоползотворяване на сградния фонд и невъзможност за  обучение на 
едносменен режим. Последиците от това са :



- невъзможност да се осъществява  задължителното обучение на първокласници само преди 
обяд, с което се нарушават изискванията за учене  в съответствие с възрастовите особености 
на децата в ранна училищна възраст и изискването на ППЗНП;

- поредица от затруднения за изпълнение на държавната и общинска  образователна политика 
, приоритети на която са  задължителното обучение на ученици до 16-годишна възраст, 
изпълнението на ДОИ в съответствие с учебните планове, високото качества на учебно-
възпитателния процес, както и спазване на нормативната уредба по отношение  на 
управление, организация и финансиране на образователната система;

- наличие на двусменен режим на обучение в една сграда води до реална загуба на учебно 
време /средно с 11% , тъй като учебните часове в прогимназиалния етап вместо с 
продължителност от 45 минути се редуцират на 40 минути/, до затруднения на деца и  
родители /особено през зимата/, свързани с ранното започване на учебните занятия в 7,30 ч. и 
приключването им в 19,30 ч., както и допълнителен стрес, свързан със сигурността на децата 
и учениците.;

- пребиваването на две еднотипни училища в една сграда, дори когато не съществува 
проблемът пренатовареност, създава трудности при стопанисване на сградата и изграждане 
на индивидуалния облик на отделните училища.

Натовареността на сградния фонд е различна. При среден показател 7,6 кв.м на един ученик 
за целия отрасъл “Образование” във Варна, има училища, в които той варира от 4,2 кв.м до 
17,0 кв.м. Изкуственото поддържане на относително висока стойност на този показател води 
до неефективност на разходите и забавя процеса на инвестиции в повишаване качеството на 
образователния процес.

Като недостатъчно оптимизирани биха могли да бъдат определени и структурата и съставът 
на педагогическите кадри. Съотношението учител/ученик в България е по-високо от средното 
за Европейския съюз.

Оптимизацията на мрежата е продиктувано и от неравномерната демографска характеристика 
по райони. Например в районите Младост и Владиславово е налице намаляване броя на 
учениците за сметка на увеличаване броя им в районите Одесос и Приморски.

ІІ. Предотвратяване на рисковете от отпадане на ученици в резултата от 
извършената консолидация на училищата.

През последните пет години в страната е налице тенденция на намаляване на частта на 
населението с основно и по-ниско образование за сметка на увеличение на населението със 
средно и висше образование. (За 2003 г. образователната структура на населението в 
България на възраст от 25 до 64 години е следната: 29 % от населението е с основно и по 
ниско образование - за Варна: 16 %; 50 % е със средно образование - за Варна: 52 %; 21 % с 
висше образование, за Варна - 32 %).

Образователната структура на населението се изследва и с показателя участие на населението 
в образователния процес. Той показва относителния дял на учащите в дадена възрастова 
група от общия брой на населението в съответната възрастова група. При съпоставка по този 
показател със страните от Европейския съюз могат да се направят следните изводи:

• в последните години България с 97,3 % се доближава до средното ниво за страните от 
ЕС – 99,2 % по показателя брой на учащите от възрастовата група от 5 до 14 г. като дял 
от населението на същата възраст. За Варна за последните четири години този процент 
е по-висок от средния за България и Европейския съюз /100,4 %/. 

• във възрастовата група учащи се от 15 до 19 г. като дял от населението на същата 
възраст страната продължава да изостава от средното ниво за страните от ЕС. За тази 
възрастова група средният коефициент за България е 77,4 за 2004 г. или с около 3 
пункта по-нисък от средния относителен дял за страните от Европейския съюз. Това 



показва, че все още за тази възрастова група е слаба мотивацията за обучение след 16 
годишна възраст. За Варна обаче данните сочат, че за последните две години /2006 и 
2007 г./ процентът учащи се 84,8 % е над средния за страните от Европейския съюз – 
81,3 % и сме в една група с Швеция, Франция, Германия и над Великобритания 
Испания, Италия, Люксембург, Португалия. 

В съпоставка с националните данни и по тези показатели община Варна показва много добро 
състояние, по-висок дял на обхват в сравнение с този за страната.

Най-нисък е делът на отпадналите в началния етап на основната степен на образование. (За 
Варна 1,5 % за посочения период срещу 2,68 % за страната.) Положителна роля за 
привличането и задържането на децата в училище има и задължителната подготовка преди 
постъпването в I клас. Особено необходима е тя за децата от малцинствата с оглед 
овладяването на български език, усвояване на социални навици, умения за общуване и др. 
Тази подготовка влияе мотивиращо и върху семействата на тези деца, което е от значение за 
преодоляване на стереотипите и липсата на интерес към образованието като цяло 

Сравнителният анализ на базата данни показва, че делът на хората с основно и по-ниско 
образование за град Варна е значително по-нисък от средния за страните от Европейския 
съюз.

Осигуряването на качествено образование е свързано с :

- общодостъпността на образователната система, гарантираща средно образование и

- със създаване на условия за обхващане на всички деца и ученици в задължителна училищна 
възраст.

За постигане на тази цел образователната структура следва да предоставя по-широки 
възможности и по-гъвкав свободен избор. 

Не трябва да се пренебрегва и фактът, че бедността се откроява като едно от основните 
препятствия пред достъпа на все по-голяма част от децата и учениците до образование. 
Тук е мястото да потърсим връзката на училището със семейството, неправителствените 
организации и всички заинтересовани институции. Училището не може и не бива да се 
дистанцира от процеса на обхващането и задържането на децата и учениците. И доколкото 
проблемът има не само образователно значение, но и социален отзвук, то координирането на 
дейностите е неизбежно. Училищата, подпомогнати от Настоятелствата, регионалните 
инспекторати по образованието и общинската администрация, следва да работят приоритетно 
по проблема за мотивиране и задържане на учениците в училище.

Като се има предвид, че обществото има необходимост от нарастващ брой социално и 
технологично образовани индивиди, а не от тясно специализирани, социално неграмотни 
индивиди, естествено се стига до необходимостта от обръщане на фокуса от обучението към 
ученето на учениците. Ученикът трябва да се намира в действителна ситуация на цялостно 
учене, в която той се включва емоционално, интелектуално и в която развива цялата си 
личност и интелигентност, а не отделни компоненти. Затова училището трябва да бъде 
истинска общност на учещи се, в която и учителите, и учениците се учат как да вършат по-
добре и по-добре своята работа заедно, за да може всеки да напредва оптимално.

На ниво община – Приета е Общинска програма за образователна интеграция на децата и 
учениците в неравностойно социално положение от различни етнически групи за 2008 – 2010 
година, която извежда четири основни стратегически цели:

1. Гарантиране на правото на равен достъп до качествено образование на децата и 
учениците от етническите малцинства.; 

2. Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от 
етническите малцинства; 



3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от 
етническите малцинства; 

4. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване. 
В резултат от консолидацията на училищата е необходимо да се разработи Програма за 
развитие на училището за период от 4 години в синхрон с общинските програми за развитие, 
съобразена със спецификата на конкретното училище, консултирана с Училищното 
настоятелство, приета от Педагогическия съвет, представена на родителите. Програмата за 
развитие на училището да се актуализира всяка учебна година. При необходимост да се 
разработва и приема система от оздравителни мерки за работа със семействата на 
необхванати в училище деца и отпаднали ученици, съгласувана с финансиращия орган за 
период до 1 година.

ІІІ. Мерки насочени към преструктуриране на училищата.
Училищната мрежа в град Варна обхваща 50 общински училища, от които 48 са 
общообразователни. Преструктурирането на мрежата се осъществява в следните 
направления:

Обединяване на две еднотипни училища в едно, помещаващо се в една сграда;

Преместване на училище от една база в друга с цел уплътняване на сграден фонд и 
намаляване стойността на показателя брой ученици на 1 кв.м. 

След осъществяване на тези мерки в общината ще останат 43 общообразователни училища 
със запазване броят на учениците в тях – 29 578. 

Осъществяването на тези дейности е съпроводено с положителни и отрицателни моменти.

1. Положителни: 

- осигуряване на едносменен режим за учениците в начален курс;

- по-лесно формиране на паралелки  в І и V клас;

- уплътняване на нормативите на  преподавателите; 

- пълняемост на паралелките;

- по-добро опазване на материалната база ;

- съкращаване на длъжности с дублиращи се  функции;

- възможност за разширяване  на  специализираните и профилирани  паралелки;

- пренасочване на средства за поддръжка на неефективно използваема площ към 
мероприятия, свързани с квалификацията на персонала и усъвършенстване на 
образователния процес;

- възможност за  реален анализ на финансовия резултат и  вземане на адекватни 
управленски решения.

2. Отрицателни: 

- съкращаване на част от  персонала;

- преодоляване на психологическия фактор на промени сред обществеността и 
колективите.

Въпросите за оптимизация на училищната мрежа винаги са били болезнено приемани  от 
местната общност, но налагащите се финансови инструменти и икономическа 
самостоятелност на учебните заведения не позволява повече отлагане на този процес. 

ІV. ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА



Брой общински училища в общината през учебната 2007/2008 г.  - 50 

1. Училища, предложени за преобразуване чрез сливане:

Име на училището населено 
място

брой ученици през 
учебната 2007/2008 г.

ОУ “ Проф. Марин Дринов” Варна 446

ОУ “Алеко Константинов” Варна 409

ОУ “Никола Вапцаров” Варна 448

ОУ “Софроний Врачански” Варна 297

ОУ Ангел Кънчев” Варна 583

ОУ “Хаджи Димитър” Варна 229

СОУ “Неофит Бозвели” Варна 770

Гимназия “Николай Лилиев” Варна 248

СОУ “Димчо Дебелянов” Варна 627

Вечерна гимназия “Добри Войников” Варна 246

2. ЦЕЛТА на проекта е на основание ЗДБРБ за 2008 г., приложението на Националната 
програма за развитие на училищното образование /2006-2015 г./ в духа на  неговата 
децентрализация и ефективното управление на финансовите ресурси и обезпечаване на 
съвременен учебен процес, да бъдат извършени промени в структурата на общинската 
образователна система към началото на новата учебна година 2008/2009, които са изразени в :

2.1. Преобразуване чрез сливане на ОУ “Проф. Марин Дринов” /с 489 ученика, в т.ч. 43 в 
Подготвителна група/ и ОУ “Ал.Константинов” /с 446 ученика, в т.ч. 37 деца в 
Подготвителна група/ в едно ново Основно училище с:
- адрес: ж.к. Владислав Варненчик, район: ІV кв.: 21 парц.: ІІ;

- собственост на сградата, където е разположено училището съгласно АПОС № 620 от 
10.03.1998 г.;

- степен на образование: начален и прогимназиален етап на основна степен;

-  форми на обучение: дневна и индивидуална;

-  децата и учениците от ОУ “Проф.Марин Дринов” и ОУ “Алеко Константинов” се приемат в 
новосформираното ОУ;

- Трудовоправните отношения на персонала от ОУ “Проф.Марин Дринов” и ОУ “Алеко 
Константинов” се уреждат по чл.123, ал.1, т.1 от КТ;

- Документацията на ОУ “Проф.Марин Дринов” и ОУ “Алеко Константинов” се съхранява в 
новосформираното ОУ.



         В резултат от преобразуването чрез сливане на ОУ “М. Дринов” и ОУ “Ал. 
Константинов” в едно ново Основно училище ще се постигне:

1. По-ефективно използване на финансовия ресурс по отношение на трудови плащания и 
издръжка / намаляване на персонал с дублиращи се функции, единно ръководство, 
уплътняване на паралелките и снижаване разходите за горива, електроенергия и вода в 
резултат от въвеждане на едносменен режим на учебно-възпитателен процес/. Годишната 
икономия от прилагането на тази мярка е в размер на 115 954 лв.;

2. Може да се осъществи едносменен режим на обучение с начален час 8,30 ч. и натовареност 
на базата и специализираните кабинети 92%. 

3. Учебните часове и извънкласните форми могат да се провеждат в рамките на 45 минути;

4. При желание на родителите може да се организира обучение при целодневна организация 
на учебния процес.

5. Освободеният финансов ресурс ще бъде насочен към привеждане на сградата в 
съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност:

- създаване на условия за успешна евакуация;

- създаване на условия за успешно пожарогасене;

- монтиране на  автоматична пожароизвестителна инсталация;

- монтиране на огнеупорни врати в котелното помещение

2.2. Преобразуване чрез сливане на ОУ “Никола Вапцаров”/с 463 ученика, в т.ч. 15 деца в 
Подготвителна група/ и ОУ “Софроний Врачански” /с 297 ученика/ в едно ново Основно 
училище с:

- адрес: ж.к. Възраждане, ІІ м.р.;

- собственост на сградата, където е разположено училището съгласно АПОС № 
2292/01.03.2002 г.

- степен на образование: начален и прогимназиален етап на основна степен;

- форми на обучение: дневна и индивидуална;

- децата и учениците от ОУ “Никола Вапцаров” и ОУ “Софроний Врачански” се приемат в 
новосформираното ОУ;

- Трудовоправните отношения на персонала  от ОУ “Никола Вапцаров” и ОУ “Софроний 
Врачански” се уреждат по чл.123, ал.1, т.1 от КТ;

- Документацията на ОУ “Никола Вапцаров” и ОУ “Софроний Врачански” се съхранява в 
новосформираното ОУ.

В резултат от преобразуването чрез сливане на ОУ “Никола Вапцаров” и ОУ “Софроний 
Врачански” в едно ново Основно училище ще се постигне:

1. По-ефективно използване на финансовия ресурс по отношение на трудови плащания и 
издръжка: намаляване на персонал с дублиращи се функции, единно ръководство, 
уплътняване на паралелките и снижаване разходите за горива, електроенергия и вода в 
резултат от въвеждане на едносменен режим на учебно-възпитателен процес. Годишната 
икономия от прилагането на тази мярка е в размер на 84 360 лв.;

2. Има възможност за организиране на учебния процес на едносменен режим, функционално 
използване на базата на 73% и провеждане на часове по 45 минути.

3. При заявено желание от родителите може да се осъществи целодневна организация на 
учебния процес.



4. Освободеният финансов ресурс ще бъде насочен към привеждане на сградата в 
съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност:

- създаване на условия за успешна евакуация;

- създаване на условия за успешно пожарогасене;

- монтиране на  автоматична пожароизвестителна инсталация;

2.3. Преобразуване чрез сливане на ОУ “Хаджи Димитър” /с 247 ученика, в т.ч. 18 деца в 
Подготвителна група/ и ОУ “Ангел Кънчев” /с 598 ученика, в т.ч. 15 деца в Подготвителна 
група/ в едно ново Основно училище с :
-  с адрес ул.”Роза”, район: 25, 25 п.р.

- собственост на сградата, където е разположено ОУ “Ангел Кънчев” съгласно АПОС № 603 
от 19.02.1998 г.

- степен на образование: начален и прогимназиален етап на основна степен;

- форми на обучение: дневна и индивидуална;

- Трудовоправните отношения на персонала от ОУ  “Хаджи Димитър” и ОУ “Ангел Кънчев” 
се уреждат по чл.123, ал.1, т.1 от КТ;

- Документацията на ОУ “Хаджи Димитър” и ОУ “Ангел Кънчев” се съхранява в 
новосформираното ОУ.

Натовареността на сградния фонд е различна. При среден показател 7,6 кв.м на един ученик 
за целия отрасъл “Образование” във Варна, в ОУ “Хаджи Димитър” той е 15,9 кв.м. 
Изкуственото поддържане на относително висока стойност на този показател води до 
неефективност на разходите и забавя процеса на инвестиции в повишаване качеството на 
образователния процес.

В резултат от преобразуването чрез сливане на ОУ “Хаджи Димитър” и ОУ “Ангел Кънчев” в 
едно ново Основно училище ще се постигне :

1.Ефективно използване на сградния фонд, тъй като е налично еднотипно училище в района 
и съществуване на паралелки с минимален брой ученици.

2. По-ефективно използване на финансовия ресурс по отношение на трудови плащания и 
издръжка: намаляване на персонал с дублиращи се функции, единно ръководство, 
уплътняване на паралелките и снижаване разходите за горива, електроенергия и вода в 
резултат от въвеждане на едносменен режим на учебно-възпитателен процес. Годишната 
икономия от прилагането на тази мярка е в размер на 134 500 лв.;

3.След сливането ще се запази едносменният режим на организация на учебния процес. 
Сградата на ОУ “Ангел Кънчев” разполага с 44 помещения и два физкултурни салона, след 
преместване на ОУ “Х.Димитър” могат да се формират 40 паралелки и ще се постигне 100 % 
използване на сградния фонд. Учебните часове и извънкласните форми могат да се 
провеждат в рамките на 45 минути.

4. При желание от родителите може да се осъществи целодневна организация на учебния 
процес. 
5. Освободеният финансов ресурс ще бъде насочен към привеждане на сградата в 
съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност:

- създаване на условия за успешна евакуация;

- създаване на условия за успешно пожарогасене;

- монтиране на  автоматична пожароизвестителна инсталация;



- монтиране на огнеупорни врати в котелното помещение.

2.4. Преобразуване чрез сливане на Вечерна гимназия “Добри Войников” /с  246 
ученика/  и СОУ “Димчо Дебелянов” /с 645 ученика, в т. ч. 18 деца в Подготвителна група/ 
в ново СОУ с паралелки с дневна и вечерна форма на обучение с право на запазване на 
формата на обучение с:
- адрес гр.Варна, ул. “Русе” № 2, кв. 136, пл. № 1, 7 п.р., АПОС № 1252 от 29.06.1999 г.;

- учениците, обучавани в двете училища, се пренасочват в новосформираното СОУ, с право 
на запазване формата на обучение;

- степен на образование: начален и прогимназиален етап на основна степен и гимназиален 
етап;

- форми на обучение: дневна, индивидуална, вечерна и самостоятелна;

- Задължителната документация на Вечерна гимназия “Добри Войников” и СОУ “Димчо 
Дебелянов” се съхранява в новосформираното СОУ;

- трудовоправните отношения на персонала  от Вечерна гимназия “Добри Войников” и СОУ 
“Димчо Дебелянов” се уреждат съгласно чл.123, ал.1, т.1 от КТ.

Мотивите за сливане на двете училища произтичат от факта, че те управляват една сграда, 
предмет на акт за публична общинска собственост. Наличието на две ръководства в една 
сграда, различните размери на държавно делегирани стандарти и особеностите на 
отоплителната система, която работи неефективно във вечерните часове налага пристъпване 
към действия за обединяване на двете учебни заведения в едно с едно ръководство и 
преструктуриране на учебно-възпитателния процес в посока на рационално използване и 
управление на финансовия ресурс.

Преобразуването чрез сливане на Вечерна гимназия “Добри Войников” и СОУ “Димчо 
Дебелянов” ще доведе до:

1. Ефективно стопанисване на сградния фонд;

2. Единно ръководство, вземане на единни управленски решения, в резултат, на което 
годишната икономия на средства възлиза на 30 500 лв.;

3. Освободеният финансов ресурс ще бъде насочен към привеждане на сградата в 
съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност:

- създаване на условия за успешна евакуация;

- създаване на условия за успешно пожарогасене;

- монтиране на огнеупорни врати в котелното помещение;

- привеждане на сградата  към  ІІ степен на  огнеустойчивост.

2.5. Преобразуване чрез сливане на Гимназия “Николай Лилиев” /с 248 ученици/ и СОУ 
“Неофит Бозвели”/с 806 ученици, в т.ч. 23 в професионална паралелка и 36 деца в 
Подготвителни групи/ в едно ново СОУ със запазване на профилираните, 
непрофилираните паралелки и тези с професионална насоченост. След преобразуване 
чрез сливане на Гимназия “Николай Лилиев” в СОУ “Неофит Бозвели” в едно ново СОУ ще 
се постигне с:

- адрес гр. Варна, ж.к. Младост, ІІ м.р., 

- собственост на сградата където е разположено училището, съгласно АПОС №519 от 
29.01.1998 г.;

- учениците от Гимназия “Н.Лилиев” и СОУ “Неофит Бозвели” със запазване на 
профилирани, професионални и общообразователни паралелки се приемат в новото СОУ; 



- трудовите правоотношения на персонала от Гимназия “Николай Лилиев” и СОУ “Неофит 
Бозвели” се уреждат по чл.123, ал.1, т.1 от КТ;

- форми на обучение – дневна, индивидуална и самостоятелна;

- степен на образование – начален и прогимназиален етап на основна степен и  гимназиален 
етап.

- Задължителната документация на Гимназия “Николай Лилиев” и СОУ “Неофит Бозвели” се 
съхранява в новосформираното училище.

Преобразуването чрез сливане на Гимназия “Николай Лилиев” и СОУ “Неофит Бозвели”ще 
доведе до:

1. Възможност за разширяване на специализираните и профилирани паралелки;

2. Пренасочване на средства за поддръжка на неефективно използваема площ към 
мероприятия, свързани с квалификацията на персонала и усъвършенстване на 
образователния процес;

3. Възможност за реален анализ на финансовия резултат и вземане на адекватни управленски 
решения;

4. Освободеният финансов ресурс в резултат от сливането в размер на 85 200 лв. ще се насочи 
към привеждане на сградата в съответствие с изискванията на правилата и нормите за 
пожарна безопасност:

- създаване на условия за успешна евакуация;

- монтиране на огнеупорни врати в котелното помещение;

- монтиране на автоматична пожароизвестителна инсталация;

V. Дейности за реализиране целите на програмата
         Съгласно условията на приетата от Министерски съвет програма за оптимизация, 
средствата ще бъдат изразходвани за:

1. Строително-ремонтни дейности; 
2. Подобряване на материалната база; 
3. Подобряване на условията за столово хранене чрез организирано хранене / закуска, 

обяд и следобедна закуска в размер на 3,00 лв. на 1 ученик/ за  учениците от І до ІV 
клас в столовите помещения на съответните  училища  и сключен договор между 
Община Варна и “Ученическо столово хранене “ ЕАД; 

4. Изплащане обезщетения на персонала съгласно КТ; 
5. Комуникационни разходи в размер до 2% от допустимата сума з организиране и 

провеждане на VІІІ Национална конференция с международно участие “Хуманизъм и 
прагматизъм в образованието на ХХІ век” под мотото “ Оптимизация, оценяване, 
децентрализация – научни, образователни, иновационни аспекти”. 

БЮДЖЕТ

 ОБЩ   БЮДЖЕТ 2 500 000 лв., в т.ч.

I. Строително – ремонтни работи 1 585 300 лв.

II. Закупуване на обзавеждане и оборудване 586 800 лв.

ІІІ. Създаване на условия за столово хранене - 



IV. Обезщетения на персонала 278 900 лв.

V. Разходи за неразплатени задължения на закритото / 
преобразуваното училище

-

VІ. Комуникационни разходи (до 2% от бюджета) 49 000 лв.

по точка  четвърта от дневния ред

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

- корекция на решение № 526-8(7)/21.05.2008 г.

- приемане анализи на правното състояние, информационни меморандуми и 
приватизационни оценки на предвидените за приватизация по приходната част на Годишниия 
план за приватизация за 2008 г. обекти

- приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни процедури за обекти с 
открита процедура за приватизация по Годишния план за приватизация за 2008 г.

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

Докл.: Т. ТРЕНДАФИЛОВА – Председател Комисия по приватизация и приватизационен 
контрол

Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
600-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП и заявен отказ от Меглена Костадинова Младенова – правоспособен 
юрист, за участие в процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние на общински нежилищен имот по АОС №1790/15.05.2000г., Общински съвет – 
Варна приема корекция в свое решение №526-8/7/21.05.2008г. в частта за изготвяне на анализ 
на правното състояние, както следва: 

“ …… За участие в нея да бъдат поканени: 

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

Всички останали текстове по решение №526-8/7/21.05.2008г. остават в сила. 

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

601-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от Наредбата за 
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за 
лицензиране на оценители, Общински съвет – Варна приема анализи на правното състояние, 
информационни меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2008г., както следва:

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.“Цар Освободител” №99 по АОС №2455/16.12.2002г., изготвен от Кремена Петрова 
Ангелова – правоспособен юрист.

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС №2455/ 16.12.2002г., изготвени 
от ЕТ “Ренита – Таня Панайотова” – лицензиран оценител.



3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС №2456/ 16.12.2002г., изготвен от 
Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист.

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС №2456/ 16.12.2002г., изготвени 
от ЕТ “Макен – Марин Михайлов” – лицензиран оценител.

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
кв.Галата, ул.“Емона”, кв.23 по АОС №4514/17.07.2007г., изготвен от Томина Николова 
Томова – правоспособен юрист.

6. 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., изготвени 
от Пенка Йорданова Димитрова – лицензиран оценител.

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000г., изготвен от Томина Николова 
Томова – правоспособен юрист.

8. 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., 
изготвени от Петка Димитрова Христова – лицензиран оценител.

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ж.к.”Чайка” №170 по АОС №2469/23.12.2002г., изготвен от Кремена Петрова Ангелова – 
правоспособен юрист.

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка” №170 по АОС №2469/ 23.12.2002г., изготвени от “Галакт” 
ООД – лицензиран оценител.

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
м.”Свети Никола” №117 по АОС №3416/25.08.2005г., изготвен от Иван Василев Карабоев – 
правоспособен юрист.

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, м.”Свети Никола” №117 по АОС №3416/ 25.08.2005г., изготвени от 
Цветана Георгиева Ангелова – лицензиран оценител.

13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС №2663/21.07.2003г., изготвен от Томина 
Николова Томова – правоспособен юрист.

14. 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., изготвени от Живко Борисов Баев – лицензиран оценител.

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

602-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №516-8/7/21.05.2008г. 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, Общински съвет–Варна реши:



І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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 
при начална тръжна цена 300 000лв. /триста хиляди лева/.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди  лева/.

9. Депозит в размер на 30 000лв. /тридесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 



юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 30 000лв. /тридесет хиляди лева/, 
платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.



ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Анна Радева, Димитър 
Атанасов, Ивайло Бояджиев, Снежана Донева и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен 
Начков и Красимир Маринов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200лв. /двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена.

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

603-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №517-8/7/21.05.2008г. 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, Общински съвет–Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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, 
при начална тръжна цена 300 000лв. /триста хиляди лева/.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 



следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 30 000лв. /тридесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 30 000лв. /тридесет хиляди лева/, 
платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;



14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Пламен Начков, членове: Анелия Добринова, Добромир Кондов, Иван Славков, 
Красимир Симов, Пламен Пенев и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Цанко Цветанов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200лв. 
/двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 



VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена.

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

604-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №518-8/7/21.05.2008г. 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., Общински съвет–Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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., 
при начална тръжна цена 50 000лв. /петдесет хиляди лева/.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.



12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, платими 
по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;



15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Медиха Мехмед–Хамза, 
Цанко Цветанов, Красимир Маринов, Цветелина Тънмазова и Петко Бойновски; резервни 
членове: Пламен Начков и Димитър Атанасов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер 200лв. /двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена.

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

605-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №519-8/7/21.05.2008г. 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 293,00кв.м., Общински съвет–Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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 
293,00кв.м., при начална тръжна цена 130 000лв. /сто и тридесет хиляди лева/.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 13 000лв. /тринадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 000лв. /тринадесет хиляди лева/, 



платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Пламен Начков, членове: Анелия Добринова, Веселин Марешки, Добромир 
Кондов, Пламен Войков, Пламен Пенев и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Красимир Симов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 



търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200лв. 
/двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена.

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

606-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №520-8/7/21.05.2008г. 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., Общински съвет–Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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., при начална 
тръжна цена 115 000лв. /сто и петнадесет хляди лева/.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 11 500лв. /единадесет хиляди и петстотин лева/, платими по сметка 



IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 11 500лв. /единадесет хиляди и 
петстотин лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 



тайна

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

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

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Красимир Маринов, 
Цвета Георгиева, Анна Радева, Димитър Атанасов и Петко Бойновски; резервни членове: 
Пламен Начков и Иван Славков и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 
200лв./двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена.



/резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/

607-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №521-8/7/21.05.2008г. 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., Общински съвет–Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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.,  при начална тръжна цена 222 000лв. /двеста двадесет и две хиляди лева/.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 22 200лв. /двадесет и две хиляди и двеста лева/, платими по сметка 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.



13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 22 200лв. /двадесет и две хиляди и 
двеста лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;

14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.



16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Пламен Начков, членове: Анелия Добринова, Ивайло Бояджиев, Иван Славков, 
Цанко Цветанов, Снежана Донева и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Христо Данов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 200лв. 
/двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена.

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

608-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №522-8/7/21.05.2008г. 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, Общински съвет–
Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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, при начална тръжна цена 168 000лв. /сто 
шестдесет и осем хиляди лева/.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.



3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 8 000лв. /осем хияди лева/.

9. Депозит в размер на 16 800лв. /шестнадсет хиляди и осемстотин лева/, платими по сметка 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 800лв. /шестнадсет хиляди и 
осемстотин лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;



14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Дилбер Вейсалова, 
Красимир Симов, Медиха Мехмед–Хамза, Цвета Георгиева и Петко Бойновски; резервни 
членове: Пламен Начков и Христо Данов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата 
за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 
200лв. /двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 



нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена.

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

609-4. 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. и конкретизиран с решения №512-
8/7/21.05.2008г., №513-8/7/21.05.2008г., №514-8/7/21.05.2008г. и №515-8 /7/21.05.2008г. 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.”Зеленика” – сграда–бункер и земя по акт за общинска 
собственост №4537/06.08.2007г. 

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

610-4. На основание чл.11, ал.1 и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и във 
връзка с решение № 609-4(8)/25.06.2008 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.”Зеленика” по АОС №4537/06.08.2007г. и представляващ сграда – 
бункер със застроена площ 57,44кв.м. и земя, представляваща поземлен имот №3206 с площ 
2 011,00кв.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   Нелияна 
Иванова Иванова /лицензиран оценител/. 

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

по точка  пета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Опазване и възпроизводство на 
околната среда”  относно: 

- възлагане на Кмета на Община Варна, в 14 дневен срок от приемането на настоящото 
решение да изготви и представи пред Общински съвет – Варна комплекс от мерки за 
справяне с проблема, свързан с нерегламентираните зауствания във и по протеженията на  
Шокъровия канал. 

Докл.: Др. ДОНЧЕВ – Председател 



Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
611-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 
от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, в 14 дневен срок от 
приемането на настоящото решение да изготви и представи пред Общински съвет – Варна 
комплекс от мерки за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните зауствания във и по 
протеженията на  Шокъровия канал. 

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

по точка  шеста от дневния ред

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

- приемане на “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации” в сферата на Образованието от Община Варна. 

Докл.: Е. РАДЕВ – Председател 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
612-6. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 17, ал. 1, т. 3  от ЗМСМА 
и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302(33)06.03.2008 г., Общински 
съвет – Варна приема “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 
проекти на неправителствени организации в сферата на образованието от Община 
Варна ”, съгласно приложение.

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

по точка  седма от дневния ред

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

- даване на съгласие за разпределяне на средствата във функция „Култура”, Дейност 7/32/737/ 
Оркестри и ансамбли/общинска дейност, § 10 т. 98 от бюджет 2008 на Община Варна в 
размер на 220 000 лв. 

- поставяне на паметна плоча на Фриц Цвики на ул. “Иван Драсов” № 14

- утвърждаване на Програма до 2013 година за осъществяване на проекта “Варна кандидат за 
европейска столица на културата”

Докл.: П. АНЧЕВ - Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
613-7. На основание чл.21 ал. 1, т.6 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският 
съвет – Варна дава съгласие средствата във функция “Култура”, Дейност 7/32/737/ Оркестри 
и ансамбли/общинска дейност, §10 т. 98 от Бюджет 2008 на Община Варна в размер на 
220 000 лв. да бъдат разпределени по следния начин:



• Хорова школа “Морски звуци”               – 20 000 лв.; 
• Оркестър “Симфониета”                         – 30 000 лв.; 
• Камерни оркестри                                   – 50 000 лв.; 
• Фестивален и конгресен център              – 20 000 лв.; 
• Национална агенция “Музика”                – 20 000 лв.; 
• Любителски състави и формации           – 80 000 лв.; 

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

614-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, чл. 5 и 
чл. 6 и чл. 8 от Правилника 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-8-9200/234/12.06.2007 г., Общинският съвет – Варна решава да бъде поставена 
паметна плоча на Фриц Цвики на ул. “Иван Драсов” № 14, отбелязваща мястото, на което е 
роден, със следния надпис:

“В този дом се е родил Фриц Цвики – астроном, който откри неутронните звезди и 
тъмната материя във Вселената.”
(14.02.1898, Варна, България – 08.02.1974, Пасадина, САЩ)
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите  
действия за изпълнение на решението на Общински съвет – Варна.

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

615-7. На основание чл.21 ал. 1, т.12 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общинският 
съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна в срок до 31.12.2008 г. да представи за 
утвърждаване в Общинския съвет – Варна Програма до 2013 година за осъществяване на 
проекта “Варна - кандидат за европейска столица на културата”.

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

по точка  осма от дневния ред

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

- отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ  

- разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на възрастни с 
увреждания, като делегирана държавна дейност  

-  допълване на “Социална програма – 2008 г.” в раздел 6 – “Култура” с нова точка 12.

- лицензиране от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) 
на професиите в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова”  и възлагане на Кмета на Община Варна 
да подготви необходимите за това документи пред НАПОО – София.

Докл.: доц. Л. ПЕТКОВА - Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 38
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
616-8. 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 – 36, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 15/

617-8. 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 – 38, против – 0, въздържали се – 0/

618-8. 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 във връзка с 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- 9300(13)06.03.2008 г. Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на възрастни с увреждания, 
като делегирана държавна дейност с капацитет 30 места и численост на персонала 12 щатни 
бройки.

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

619-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по 
Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8- 9302(111)02.06.2008 г. Общински 
съвет – Варна допълва “Социална програма – 2008 г.” на Община Варна в раздел 6 – 
“Култура”с нова точка 12 със следния текст: 

• “Целогодишна телевизионна кампания “Социална Варна” отразява общинската 
социална политика, включваща освен социалната програма, всички дейности на 
Общината, имащи сериозно социално отражение върху обществения живот на града. 
Конкурса да бъде проведен между желаещи да участват телевизии, без участието на 
неправителствени организации. 

• Излъчване – ежеседмично – двукратно. 
• Времетраене на едно излъчване – 30 минути. 
• Финансиране – 60 000 лв. средствата да се осигурят от реализирани икономии по 

социалната програма на Община Варна за 2008 г. 

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

620-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по Предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8- 9302(121)18.06.2008 г. Общински съвет – Варна дава 
съгласие за лицензиране от Национална агенция за професионално образование и обучение 
(НАПОО) на професиите в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” – гр. Варна по приложен 
списък;

         Възлага на Кмета на Община Варна да подготви необходимите за това документи пред 
НАПОО – София. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 616-8(8)/25.06.2008 г.

1. ГИНА НИКОЛОВА ДЕБЕЛЕЦОВА – гр.Варна, ул.”Сава” № 44, молба вх.№ РД-8-
94.Г/79/24.04.2008 г. – лицето има определени 97,17% ТНР (ангина пекторис, ИБС, 
състояние след прекаран инсулт); доходът се формира единствено от пенсия в размер 
на 149,53 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 



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

2. ТЕОДОРА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА – гр.Варна, ул.”Моряшка” бл.31, вх.6, ет.7, ап.178, 
молба вх.№ РД-8-94.Т/55/24.04.2008 г.  – лицето има определени 84% ТНР 
(инсулинозависим захарен диабет, ХБ); доходът се формира от пенсия в размер на 
147,50 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

3. ПАВЛИНА МИТКОВА ПАВЛОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.35, вх.1, ет.5, 
ап.18, молба вх.№ РД-8-94.П/80/24.04.2008 г. – лицето е самотна майка с едно 
малолетно дете; доходът е в размер на 125,00 лв.; няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи; детето често страда от хроничин заболявания 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

4. ГИНА ИВАНОВА ПОПОВА – гр.Варна, ул.”Барутен погреб” бл.5, вх.Б, ап.18, молба 
вх.№ РД-8-94.Г/77/24.04.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът е от пенсия в размер на 
89,52 лв.; г-жа Попова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

5. НЕВЕНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА – гр.Варна, ул.”Народни будители” 49, ет.8, 
ап.138, молба вх.№ РД-8-94.Н/81/24.04.2008 г. – лицето има определени над 71% ТНР 
(параноидни състояния); доходът се формира от пенсия в размер на 107,99 лв.; г-жа 
Бояджиева ползва обществената трапезария към район “Аспарухово”; не притежава 
собственост – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

6. РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА – гр.Варна, жк “Победа” бл.4, вх.А, ет.1, ап.3, молба 
вх.№ РД-8-94.Р/96/24.04.2008 г. – лицето е студент 2 курс, специалност “Медицинска 
сестра”; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи; не получава наследствена пенсия от баща си Иван Маринов Иванов, който е 
починал през 2006 г. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

7. ФИЛКА ФИЛИПОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, ул.”Петър Райчев” 36, вх.6, ет.3, 
ап.120, молба вх.№ РД-8-94.Ф/14/22.04.2008 г. – лицето има определени 78% ТНР 
(МСБ, ХБ); доходът се формира от пенсия в размер на 123,96 лв.; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; ползва лекарства, част от 
които се реимбурсират от НЗОК – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

8. МАРИНКА НАЧЕВА ГЮРОВА – гр.Варна, бул.”Чаталджа” 14Б, вх.А, ет.1, ап.2, молба 
вх.№ РД-8-94.М/136/22.04.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР 
(инсулинозависим диабет, ИБС, катаракта); доходът се формира от пенсия в размер на 
141,15 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

9. ЙОРДАНКА ИВАНОВА НАУМОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.223, вх.1, ет.6, 
ап.22, молба вх.№ РД-8-94.Й/38/22.04.2008 г. – лицето има определени 90,40% ТНР 
(инсулинозависим захарен диабет, ампутация на ляв долен крайник); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 141,15 лв.; няма 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; 

10.МАРИН АНГЕЛОВ НАУМОВ – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.223, вх.1, ет.6, ап.22, 
молба вх.№ РД-8-94.М/134/22.04.2008 г. – лицето има определени 83,80%ТНР (стар 



инфаркт на миокарда, ИБС, захарен диабет); доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 143,61 лв.; г-н Наумов не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

11.МАГДА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА – гр.Варна, ул.”Сава” № 53, молба вх.№ РД-8-
94.М/131/21.04.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца, едно от които е 
ученик в 4 клас на ОУ “Константин Арабаджиев”; г-жа Филипова е безработна, с 
регистрация в Бюро по труда; доходът се формира от детски добавки; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

12.ВИОЛЕТКА ИВАНОВА МАТЕЕВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.308, вх.6, ет.4, 
ап.117, молба вх.№ РД-8-94.В/100/21.04.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с 
чужда помощ (мозъчен инфаркт); доходът се формира от пенсия в размер на 198,32 
лв.; г-жа Матеева е обездвижена; ежедневно се нуждае от закупуване на санитарно-
хигиенни материали – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

13.ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 22, молба 
вх.№ РД-8-94.Д/145/21.04.2008 г. – лицето е самотна майка с три малолетни деца; 
едното е ученичка в 7 клас на ОУ “Патриарх Евтимий”; доходът на г-жа Димитрова е 
от социални помощи в размер на 233,15 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; 

14.МАРИАНА РАЙКОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 29, молба 
вх.№ РД-8-94.М/155/29.04.2008 г. – лицето има определени 75% ТНР (сърдечна 
недостатъчност); доходът се формира от пенсия в размер на 128,95 лв.; г-жа Тодорова 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

15.МАРИЯНА ПЕЙЧЕВА СТОЙЧЕВА-ДИМИТРОВА – р.Варна, жк “Вл.Варненчик” 
бл.227, вх.6, ет.5, ап.197, молба вх.№ РД-8-94.М/75/17.03.2008 г. – лицето е семейно с 
три малолетни деца; най-малкото е ученичка в 4 клас; г-жа Стойчева е безработна, с 
регистрация в Бюро по труда; доходът на семейството се формира от социални 
помощи; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

16.ОЛЕНА ДАНИЛОВНА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” № 7, молба вх.№ 
РД-8-94.О/8/11.03.2008 г. – лицето е бесарабска българка; сама отглежда трите си 
дъщери; временно са настанени в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова”-Варна; г-жа 
Даниловна е безработна, с регистрация в Бюро по труда; голямата й дъщеря е 
студентка в Благоевградски университет – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

17.РУМЯНА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 20, 
молба вх.№ РД-8-94.Р/50/13.03.2008 г. – лицето е самотна майка с три малолетни деца; 
две от тях са ученици; г-жа Иванова отглежда последното си дете, което е на 1 г. 11 м.; 
доходът се формира единствено от социални помощи; не притежава собственост – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

18.СТАМАТ ВЕЛИКОВ СТАМОВ – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.302, вх.8, ет.1, ап.1, 
молба вх.№ РД-8-94.С/51/04.03.2008 г. – лицето има определени 71% ТНР 
(олигофрения); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 83,85 лв.; не 
притежава недвижима собственост; г-н Стамов не може да разчита на финансова 
подкрепа от разширения семеен кръг – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 



19.ЗДРАВКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Теодосий Търновски” № 19, 
молба вх.№  РД-8-94.З/19/17.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно 
дете; живее на квартира; жилището е в лошо санитарно-хигиенно и техническо 
състояние; доходът се формира от работна заплата в размер на 229,24 лв. и 25 лв. 
добавки за отглеждане на дете – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

20.ДИМКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 44, молба 
вх.№ РД-8-94.Д/81/17.03.2008 г. – лицето е самотна майка с четири малолетни деца; 
доходът се формира единствено от социални помощи; три от децата са ученици; 
едното е с епилепсия; г-жа Данаилова не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

21.ЖЕЛЯЗА АНДОНОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” 110, вх.А, ет.2, 
ап.8, молба вх.№ РД-8-94.Ж/21/17.03.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; 
съжителства със сина си, който има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(шизофрения); доходът на семейството се формира единствено от пенсии; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

22.НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДЕВ – гр.Варна, ул.”Д-р Пискюлиев” № 24, вх.Б, ет.3, 
ап.14, молба вх.№ РД-8-94.Н/43/17.03.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с 
чужда помощ (шизофрения); доходът му се формира единствено от пенсия в размер на 
198,32 лв.; майка му е пенсионер и не може да му оказва финансова подкрепа; баща му 
е починал през м.март 2007 г.; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

23.РУСКО АНАСТАСОВ ТОДОРОВ – гр.Варна, жк “Чайка” 40, ет.9, ап.34, молба вх.№ 
РД-8-94.Р/55/17.03.2008 г. – лицето има определени над 71% ТНР; живее в дома на 
сестра си; доходът му се формира единствено от пенсия в размер на 116,08 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; 

24.ИВАНКА ДИЧЕВА БАКЪРДЖИЕВА – гр.Варна, ул.”Барутен погреб” 3, ет.7, ап.26, 
молба вх.№ РД-8-94.И/56/17.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира от 
пенсия в размер на 170,47 лв.; г-жа Бакърджиева обитава общинско жилище, на което 
трябва да бъде направена изолация; има определени 90,5% ТНР (стар инфаркт на 
миокарда) – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

25.СУЛТАНА ВАСИЛЕВА КОНОНЕЛУ – гр.Варна, ул.”Йосиф Брадати” № 3, ет.1, ап.2, 
молба вх.№ РД-8-94.С/82/10.03.2008 г. – лицето отглежда само внучката си Жулияна 
Василева Кононелу, която е настанена при нея с решение на Варненски окръжен съд; 
доходът се формира от пенсия в размер на 108,09 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи; детето е ученичка във втори клас 
на ОУ “Добри Чинтулов” – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

26.СИБЕЛ КЯМИЛ ИСМАИЛ – гр.Варна, ул.”Иглика” № 7, молба вх.№ РД-8-
94.С/83/10.03.2008 г. – лицето е разведено; сама отглежда 5-годишното си дете, което 
често страда от хронични заболявания; г-жа Исмаил работи в “Ученическо и столово 
хранене” ЕАД на минимална работна заплата; семейството живее на свободен наем – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

27.МАРИЯ ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА – гр.Варна, ул.”Доктор Басанович” № 19, вх.А, 



ет.6, ап.17, молба вх.№ РД-8-94.М/62/10.03.2008 г. – лицето има определени 62% ТНР 
(шизофрения); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 87,45 лв.; 
съжителства с дъщеря си и внучето си – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

28.СЕВГЮЛ АХМЕД РАСИМ – гр.Варна, бул.”Сливница” № 111, молба вх.№ РД-8-
94.С/80/10.03.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете на 1 г. 9 м.; 
семейството живее на свободен наем; доходът се формира единствено от майчински; 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

29.СТАНКА КОЛЕВА ГОЧЕВА – гр.Варна, жк “Победа” 3, вх.В, ет.4, ап.44, молба вх.№ 
РД-8-94.С/84/11.03.2008 г. – лицето сама отглежда дъщеря си, която е на 2 г. 6 м.; 
семейството живее на свободен наем; доходът се формира от социални помощи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

30.ПЕНКА БОЖКОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, ул.”Баучер” бл.3, вх.В, ап.86, молба вх.№ 
РД-8-94.П/41/11.03.2008 г. – лицето има определени 80% ТНР (шизофрения); доходът 
се формира единствено от пенсия в размер на 150 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; 

31.СЕБИЛЕ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА – гр.Варна, ул.”Райко Даскалов” 40, молба вх.
№ РД-8-94.С/62/05.03.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по труда; 
съжителства със съпруга си, който има определени 100% ТНР (други мозъчно-съдови 
болести ; доходът се формира единствено от инвалидна пенсия – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

32.РОСИЦА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА – гр.Варна, ул.”Морска сирена” 26, ет.7, ап.38, молба 
вх.№ РД-8-94.Р/47/10.03.2008 г. – лицето има определени 93% ТНР с чужда помощ 
(ампутация на краката); доходът се формира от пенсия в размер на 239,02 лв.; 
обитаваното жилище е в лошо техническо състояние; банята е наводнена и негодна за 
употреба; г-жа Велчева няма подкрепа от разширения семеен кръг – отпуска 400 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

33.МИЛКА БОРИСОВА МИХОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.32, вх.2, ет.9, 
ап.78, молба вх.№ РД-8-94.М/55/06.03.2008 г. – лицето е разведено; синът й Петър 
Тодоров Василев е абитуриент; г-жа Михова е безработна, с регистрация в Бюро по 
труда; доходът е от социални помощи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

34.ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Петър Райчев” 36, вх.А, ет.3, ап.8, 
молба вх.№ РД-8-94.П/38/07.03.2008 г. – лицето отглежда 12-годишната си дъщеря, 
ученичка в ОУ “Стефан Караджа”; г-жа Минчева работи като медицинска сестра в 
Детска ясла”Щурче” срещу заплата от 271,71 лв.; семейството живее на свободен наем 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

35.ГИНКА ЙОВЕВА ПЪРВАНОВА – гр.Варна, ул.”Иван Рилски” № 45, молба вх.№ РД-
8-94.Г/27/04.03.2008 г. – лицето е вдовица; доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 168,38 лв.; съпругът й е починал от рак и за лечението му е взет кредит; 
същият се погасява с част от пенсията на г-жа Първанова, което я поставя в 
изключително тежко финансово състояние – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

36.АНА ЙОТОВА ДИНЕВА – гр.Варна, ул.”Крайезерна” 32, молба вх.№ РД-8-
94.А/30/04.03.2008 г. – лицето е семейно с 4 деца, три от които са ученици; г-жа 
Динева и съпруга й са безработни, с регистрации в Бюро по труда; не притежават 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 



лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
37.МАРИН ВЪЛКАНОВ ХРИСТОВ – гр.Варна, ул.”Иваница Данчев” № 2, молба вх.№ 

РД-8-94.М/45/04.03.2008 г. – лицето е семейно; има определени 86% ТНР 
(шизофрения, диабет); доходът се формира от пенсии в размер на 302,81 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; 

38.БОНКА СТАЙКОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.54, вх.Б, ет.3, 
ап.142, молба вх.№ РД-8-94.Б/19/04.03.2008 г. – лицето е вдовица; отглежда 15-
годишен син, който е ученик в 8 клас на НУИ “Добри Христов”; има определени 60% 
ТНР (хипертонична болест), но към момента няма инвалидна пенсия, тъй като чака 
преосвидетелстване от ТЕЛК; семейството живее с наследствената пенсия на сина в 
размер на 77,14 лв.; г-жа Тодорова има и две починали деца на 8 и на 9 г. – отпуска 400 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

39.ЛИЛЯНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА – гр.Варна, жк “Възраждане” 57, вх.3, ет.7, ап.97, 
молба вх.№ РД-8-94.Л/5/04.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 129,69 лв.; г-жа Илиева страда от хронични 
заболявания, за което приема лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

40.ИВАНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 42, молба 
вх.№ РД-8-94.М/39/04.03.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; 
доходът се формира от социални помощи и детски добавки; не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

41.ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Мир” 2, вх.А, ет.6, ап.48, 
молба вх.№ РД-8-94.Й/9/04.03.2008 г. – лицето е пенсионер (86 г.); има определени 
93,85% ТНР (есенциална хипертония, диабет); доходът се формира от пенсия в размер 
на 158,50 лв.; г-жа Иванова няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

42.СЛАВА ЯНЧЕВА ГАНЕВА – гр.Варна, ул.”Георги Стаматов” 9, вх.Б, ет.5, ап.29, молба 
вх.№ РД-8-94.С/60/04.03.2008 г. – лицето е вдовица; на 19.02.2008 г. е починал съпруга 
й Ганю Ганев, след продължително заболяване; за погребението са взети пари назаем; 
г-жа Ганева има определени 71% ТНР (захарен диабет); доходът се формира от пенсия 
в размер на 124,28 лв. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

43.МИРЕНА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.408, вх.14, ет.2, 
ап.5, молба вх.№ РД-8-94.М/40/04.03.2008 г. – лицето е разведено; към момента е 
безработно, с обезщетение в размер на 125,50 лв.; сама отглежда двамата си сина; 
семейството живее на свободен наем в размер на 250 лв.; единият син е студент във 
ВСУ, а другия – в Икономически университет-Варна – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

44.АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ МАРИНОВ – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 21А, молба вх.№ 
РД-8-94.А/90/01.04.2008 г. – лицето е пенсионер по болест; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 106,93 лв.; г-н Маринов ползва лекарства, които 
частично се реимбурсират от НЗОК; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

45.МИНЧО САШЕВ ВАСИЛЕВ – гр.Варна, ул.”Пробуда” 229, молба вх.№ РД-8-
94.М/95/26.03.2008 г. – лицето има определени 50% ТНР (ХОББ); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 87,66 лв.; жилището, което обитава г-н Василев, е в 



лошо техническо състояние; не може да разчита на финансова подкрепа от 
разширения семеен кръг – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

46.ДОБРА АЛЕКСАНДРОВА СЛАВОВА – гр.Варна, жк “Победа” бл.3, вх.Б, ет.5, ап.52, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/124/09.04.2008 г. – лицето е пенсионер (81 г.); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 182,52 лв.; г-жа Славова обгрижва сина си 
Георги Иванов Георгиев, който има определени 95% ТНР (шизофрения); не притежава 
имоти, които биха могли да бъдат източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

47.ЙОРДАНКА ИВАНОВА НАЧЕВА – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.11, вх.1, ет.4, ап.10, 
молба вх.№ РД-8-94.Й/30/03.04.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по 
труда; обитава общинско жилище; към настоящия момент не получава никакви доходи 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

48.КОСТА ПЕТРОВ ПЕТРОВ – гр.Варна, ул.”Кирил и Методий” № 141, молба вх.№ РД-
8-94.К/41/10.03.2008 г. – лицето има определени 85% ТНР (други мозъчно-съдови 
болести); съпругата му е починала след тежко боледуване (карцином на гърлото); за 
погребението й са взети пари назаем; доходът на г-н Петров се формира единствено от 
пенсия в размер на 83,85 лв. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

49.САТЕНИК КЕВОРК ТАТИОСОВА – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.54, вх.8, ет.7, 
ап.208, молба вх.№ РД-8-94.С/53/04.03.2008 г. – лицето има определени 82,72% ТНР 
(ХБ, разширени вени, ИБХ); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 
123,81 лв.; г-жа Татиосова 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; 

50.ЖУЛИЕТА АНТОНОВА ДИКОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.222, вх.4, ет.1, 
ап.81, молба вх.№ РД-8-94.Ж/28/07.04.2008 г. – лицето е самотна майка с едно 
малолетно дете на 1 г.; доходът се формира единствено от майчински; г-жа Дикова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

51.ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАМБУКОВ – гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” № 1, вх.Б, 
ет.2, ап.2, молба вх.№ РД-8-94.Х/23/10.04.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът му се 
формира единствено от пенсия в размер на 138,88 лв.; г-н Памбуков страда от ХОББ, 
катаракта, колит; консултиран е за явяване пред ТЕЛК; съжителства със сестра си, 
която също е пенсионер с множество увреждания; ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

52.КОНСТАНТИН МЕТОДИЕВ КУЗМАНОВ – гр.Варна, ул.”Велико Христов” 47, ет.6, 
ап.17, молба вх.№ РД-8-94.К/76/10.04.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с 
чужда помощ (счупване на бедрена кост, глухота, катаракта); г-н Кузманов е 
обездвижен и на легло; съпругата му също е инвалид на легло; доходът се формира 
единствено от пенсии в размер на 374,60 лв.; необходимо е ежедневно закупуване на 
санитарно-хигиенни материали – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

53.ПЕНКА ТАКОВА РИЗОВА –  гр.Варна, ул.”Крайезерна” 16, молба вх.№ РД-8-
94.П/73/10.04.2008 г. – лицето има определени 72% ТНР (ХИБС, гонартроза, 
затлъстяване); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 126,51 лв.; г-жа 
Ризова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 



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

54.ГАЛИНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 7, молба вх.№ 
РД-8-94.Г/68/04.04.2008 г. – лицето е самотна майка с три деца, две от които са 
ученици; доходът се формира единствено от социални помощи в размер на 158,15 лв.; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

55.ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Доброволци” 1, ет.2, ап.81, молба вх.
№ РД-8-94.Е/53/04.04.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; доходът 
се формира единствено от социални помощи; г-жа Иванова няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

56.НАДЕЖДА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА – гр.Варна, жк “Чайка” бл.10, вх.Г, ет.4, 
ап.48, молба вх.№ РД-8-94.Н/71/03.04.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; на 
22.03.2008 г. е починал съпруга й Александър Симеонов Александров; парите за 
погребението са взети назаем; доходът на г-жа Александрова е единствено от пенсия в 
размер на 134,45 лв.; съжителства със сина си, който е с диагноза Морбус Даун – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

57.ГАНКА ГЕОРГИЕВА ПАРАСКЕВОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.211, вх.1, 
ет.6, ап.22, молба вх.№ РД-8-94.Г/26/04.03.2008 г. – лицето има определени 92% ТНР 
(мътнини и др. заболявания на роговицата, ХББ – 2 ст., киста, гландуле маме син.); 
доходът се формира от пенсия в размер на 234,61 лв.; на 21.12.2007 г. е починала 
майката на г-жа Параскевова; за погребението са взети пари назаем; не може да 
разчита на финансова подкрепа от разширения семеен кръг – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

58.ИВАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ – гр.Варна, ул.”Отец Паисий” № 29, молба вх.№ РД-8-
94.И/47/10.03.2008 г. -  лицето е разведено; сам отглежда непълнолетната си дъщеря 
Магдалена Иванова Тодорова; доходът се формира от месечни добавки за отглеждане 
на дете; г-н Петров не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

59.ДОБРА КАТЕЛИЕВА ВЕЛИКОВА – гр.Варна, жк “Младост” бл.159, ет.4, ап.36, молба 
вх.№ РД-8-94.Д/57/04.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира от пенсия в 
размер на 77,14 лв.; на 25.06.2007 г. е починала дъщеря й Стоянка Христова Колева; за 
погребението са взети пари назаем – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

60.ПАВЛИНА КЕРАНОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” № 46, молба 
вх.№ РД-8-94.П/39/10.03.2008 г. лицето работи като “Личен асистент” на минимална 
работна заплата; отглежда двете си деца – ученици в 7 и 8 клас; семейството обитава 
държавно жилище – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

61.ВЕСА ГЕРМАНОВА РАЙЧЕВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 51, молба вх.№ 
РД-8-94.В/61/18.03.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; по-малкото 
е с 50%  намалена способност за социална адаптация (епилепсия), а по-голямото – със 
69% ТНР (глухота); доходът се формира единствено от социални помощи, 
интерационни добавки и детски – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

62.ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.27, ет.3, ап.12, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/155/07.05.2008 г. – лицето има определени 74% ТНР (други 
видове катаракта, епилепсия, ХБС); доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 87,42 лв.; г-н Димитров живее на свободен наем; не притежава собственост 



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

63.МИЛАДИНКА ДИКОВА МИХАЙЛОВА – гр.Варна, ул.”Братя Миладинови” № 53, 
ап.2, молба вх.№ ОС-8-94.М/11/07.05.2008 г. – лицето е вдовица; има определени 93% 
ТНР (катаракта, синдром на Рейно, ХБС); доходът й се формира единствено от пенсия 
в размер на 101,85 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; 

64.ГИНКА ДОБРЕВА КОСТОВА – гр.Варна, ул.”Евлоги Георгиев” 21А, ет.5, ап.174, 
молба вх.№ РД-8-94.Г/80/07.05.2008 г. – лицето е разведено; сама отглежда двете си 
деца; едното е ученик в 11 клас на Професионална гимназия по строителство “Колю 
Фичето”, а другото посещава детска градина; доходът на г-жа Костова се формира от 
работна заплата в размер на 355,40 лв. като помощник-възпитател в ЦДГ “Горски кът”; 
семейството живее на свободен наем; не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

65.ПЕТРАНКА БОЖИНОВА НЕНОВА – гр.Варна, ул.”Горна студена” № 51, молба вх.№ 
РД-8-94.П/87/07.05.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер (78 г.); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 127,23 лв.; г-жа Ненова е с хипертонична болест; 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; през м.юни 
2007 г. е починал съпруга й - за погребението му са взети пари назаем; няма разширен 
семеен кръг, който да й оказва финансова подкрепа – отпуска 500 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

66.КАТЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА –  гр.Варна, ул.”Дъб” № 11, молба вх.№ РД-8-
94.К/90/07.05.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; на 09.04.2008 г. е починал съпруга 
й Асен Илиев Алеков; г-жа Илиева отглежда двете непълнолетни деца на сина си; 
същият не полага грижи за тях; семейството обитава общинско жилище; доходът се 
формира от пенсия в размер на 102,85 лв. – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

67.МИХАИЛ ГЕНЧЕВ ИВАНОВ – гр.Варна, ул.”Народни будители” № 77, в.В, ет.1, ап.1, 
молба вх.№ РД-8-94.М/156/29.04.2008 г. – лицето има определени 90% ТНР (детска 
церебрална парализа); съпругата му е със 76% ТНР (детска церебрална парализа); 
семейството живее на свободен наем; доходът се формира единствено от пенсии в 
размер на 232,50 лв. – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

68.МИТЬО ВЕЛИКОВ ИВАНОВ – гр.Варна, ул.”Моряшка” № 27, ет.1, ап.88, молба вх.№ 
РД-8-94.М/157/29.04.2008 г. – лицето е вдовец, пенсионер; на 19.04.2008 г. е починала 
съпругата му Ема Митева Иванова; доходът на г-н Иванов се формира единствено от 
пенсия в размер на 117,17 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; 

69.АНТОАНЕТА КОСТОВА ПАНОВА – гр.Варна, жк “Чайка” бл.52, вх.А, ет.2, ап.9, 
молба вх.№ РД-8-94.А/131/08.05.2008 г. – лицето има определени 79% ТНР 
(шизофрения, Болест на Рейно); в резултат на преосвидетелстване последните 4 
месеца е без доходи; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи; няма роднини, които биха могли да й оказват финансова 
подкрепа – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

70.СЕВЕРИНА МАРИЕВА АТАНАСОВА – гр.Варна, ул.”Георги Пеячевич” № 13, молба 
вх.№ РД-8-94.С/160/08.05.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; на 
25.04.2008 г. е починало второто й дете, което е боледувало от бронхопневмония; за 



погребението са взети пари назаем; доходът се формира единствено от социални 
помощи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

71.ВИКТОР БОРИСОВ АПОСТОЛОВ – гр.Варна, ул.”Воден” № 27, молба вх.№ РД-8-
94.В/119/09.05.2008 г. – лицето има определени 95% ТНР с чужда помощ 
(шизофрения); обитава общинско жилище; доходът се формира единствено от пенсия 
в размер на 204,89 лв. – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

72.АНТОАНЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул.”Гургулят” № 28, молба вх.№ 
РД-8-94.А/133/13.05.2008 г. – лицето е семейно с две деца – едно пълнолетно и едно 
малолетно дете; г-жа Димитрова е със 100% ТНР (рецидивиращи пневмонии, 
хепатит); а съпругът й е с 90% ТНР (периферна генерализирана лимфаденопатия, 
нефролитиаза); доходът се формира от пенсии в размер на 270,10 лв.; нямат 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

73.ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА АВДЖИЕВА – гр.Варна, ул.”Ген. Радко Димитриев” № 19, 
вх.Б, ет.7, ап.33, молба вх.№ РД-8-94.Г/86/12.05.2008 г.- лицето е самотна майка с две 
деца – близнаци на 3 г.; семейството обитава боксониера на свободен наем; към 
момента г-жа Авджиева не получава никакви доходи, освен 50 лв. детски добавки – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

74.ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА КЬОСЕВА –  гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.5, вх.2, ет.7, 
ап.39, молба вх.№  РД-8-94.В/123/12.05.2008 г. – лицето е семейно с три деца - едното 
е ученик в 3 клас, а другите две са близнаци – на 1 г. и 4 м.; доходът се формира от 
майчински в размер на 220 лв. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

75.ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА – гр.Варан, жк “Възраждане” бл.19, вх.1, ет.3, ап.7, 
молба вх.№ РД-8-94.Т/53/15.04.2008 г. – лицето е разведено с две деца-близнаци, които 
имат определени 83% намалена социална адаптация (умерена умствена изостаналост); 
г-жа Тодорова работи като помощник-готвач срещу минимална работна заплата; 
семейството обитава общинско жилище; децата имат и очни увреждания, в резултат на 
което се налага честа смяна на очила – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

76.МАРИЯНА ПЕТРОВА МИНЕВА – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.67, вх.3, ет.9, ап.80, 
молба вх.№ РД-8-94.М/170/19.05.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно 
дете; доходът се формира от социални помощи; г-жа Минева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; семейството 
живее в жилището на родителите на лицето – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

77.ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ – гр.Варна, ул.”Хан Крум” № 19, молба вх.№ РД-8-
94.Х/33/19.05.2008 г. – лицето е настанено в ДСХ “Гергана”; към момента няма 
пенсия; оказва му се съдействие за събиране на необходимите документи; до момента 
на настаняването е бил временно настанен в стая – собственост на Варненска и 
Великопреславска митрополия – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

78.ДАНИЕЛА БАЛЧЕВА ХРИСТОВА – гр.Варна, ул.”Опълченска” № 22, молба вх.№ 
РД-8-94.Д/180/26.05.2008 г. – лицето има определени 60% ТНР (биполярно афективно 
разстройство); доходът се формира от пенсия в размер на 87,42 лв.; съжителства с 
двамата си синове – единият е ученик във втори клас, а другият – абитуриент; г-жа 
Христова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 



79.ЗДРАВКО ИВАНОВ КАМБУРОВ – гр.Варна, ул.”Александър Малинов” № 7, молба 
вх.№ РД-8-94.З/54/27.05.2008 г. – г-н Камбуров е студент – магистърска програма в 
Икономически университет-Варна; през м.декември и януари 2008 г. е претърпял 
операция, в резултат на което е изпаднал в тежко финансово положение; лицето има 
определени над 71% ТНР (вродени аномалии на крайниците); живее на свободен наем; 
доходът се формира от работна заплата в размер на 351,28 лв. като младши инспектор 
в Община Варна – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

80.ГАНКА ЖЕЛЯЗКОВА СУРГУЧЕВА – гр.Варна, ул.”Дубровник” бл.5, вх.Б, ет.1, ап.6, 
молба вх.№ РД-8-94.Г/98/27.05.2008 г. – лицето има 95% ТНР с чужда помощ (други 
органични психотични състояния, атеросклероза); доходът се формира от пенсия в 
размер на 260,12 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

81.ЦАРЕВА НИКОЛАЕВА ПОПОВА – гр.Варна, ул.”Мадара” бл. 26, ет.12, ап.58, молба 
вх.№ РД-8-94.Ц/38/27.05.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 229,59 лв.; г-жа Попова съжителства с 48-годишния 
си син, който има определени 75% ТНР (шизофрения); няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

82.ТОДОР МИРЧЕВ ЙОРДАНОВ – гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 150, ет.2, ап.201, 
молба вх.№ РД-8-94.Т/70/27.05.2008 г. – лицето е сирак, абитуриент в Професионална 
гимназия по туризъм “Асен Златаров”; г-н Йорданов живее в СО “Михаил Колони”; 
след дипломирането си трябва да излезе на квартира; към момента няма никакви 
доходи – отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

83.МАРИЙКА КИРОВА НИКОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.402, вх.6, ет.4, 
ап.117, молба вх.№ РД-8-94.М/193/02.06.2008 г. – през 2006 г. в жилището на г-жа 
Никова е избухнал пожар, в резултат на което и досега жилището е негодно за 
обитаване; доходът се формира единствено от помощи в размер на 40,15 лв.; г–жа 
Никова страда от хронични заболявания, оперирана от аденом на щитовидна жлеза – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

84.СТЕФАН ТОШКОВ ЖЕКОВ – гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” № 29, ет.2, ап.4, 
молба вх.№ РД-8-94.С/167/13.05.2008 г. – лицето е абитуриент; съжителства само с 
майка си, която има определени 80% ТНР (шизофрения); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 106,58 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

85.ПЛАМЕН ИВАНОВ ВРАЧЕВ – гр.Варна, ул.”Димчо Дебелянов” № 19, ет.1, ап.2, 
молба вх.№ РД-8-94.П/103/20.05.2008 г. – лицето е вдовец; безработен; съпругата му е 
починала преди 1 г. в болница “Аадил” в Пакистан, където е постъпила за 
трансплантация; за лечението и транспортирането на тленните останки са взети пари 
назаем; г-н Врачев има две дъщери – едната ученичка в 11 клас на Хуманитарната 
гимназия, а другата – студентка в Шуменски университет; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 1500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

86.РОСИЦА ХРИСТОВА ТОМИЧЕК – гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” № 14 Е , вх.Б, бл.6 
Е, ет.2, молба вх. № РД-8-94.Р/111/15.05.2008 г. – лицето има определени 95% ТНР с 
чужда помощ (злокачествено новообразувание на главен мозък, остатъчна 
левостранна хемипареза); доходът се формира от пенсия в размер на 148,65 лв.; г-жа 
Томичек съжителства с майка си, която е пенсионер с 65% ТНР; няма собственост, 



която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

87.НИКОЛАЙ БОЖКОВ МИРЧЕВ – гр.Варна, жк “Победа” бл.6, вх.В, ет.1, ап.7, молба 
вх.№ РД-8-94.Н/89/14.05.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(ампутация на двата долни крайника); г-н Мирчев е бездомен, временно настанен в 
Католическата църква; няма роднини – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

88.ЕЛЕНКА ДЕМИРОВА ПЕТКОВА – с.Тополи, ул.”Коми” № 16, молба вх.№ РД-8-
94.Е/69/14.05.2008 г. – лицето има определени 82% ТНР (шизофрения); съжителства с 
малолетния си син, който има определени 56% намалена социална адаптация (смесени 
разстройства на поведението); не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи; тъй като г-жа Петкова е с изтекло решение на 
ТЕЛК, към момента няма доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

89.РУСКА ДЕНКОВА ТРЕНДАФИЛОВА – гр.Варна, ул.”Вяра” бл.4, вх.5, ет.3, ап.7, 
молба вх.№ РД-8-94.М/99/13.05.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; съжителства с 
дъщеря си Дарина Трендафилова. Същата е със 100% ТНР с чужда помощ 
(олигофрения) и посещава Дневен център за възрастни с умствени увреждания 
“Ривиера”; доходът се формира единствено от пенсии в размер на 399,28 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

90.РУСКА РАДЕВА СТОЯНОВА – гр.Варна, местност “Св.Никола” 9, молба вх.№ РД-8-
94.Р/122/05.06.2008 г. – лицето се грижи за своята внучка Магдалена Тодорова – 11 г. 
(ученичка); семейството обитава стара къща в лошо техническо състояние на свободен 
наем; г-жа Стоянова няма пенсия; не притежава собственост – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

91.БОЖИДАР ЯНКОВ СТАНЧЕВ – гр.Варна, ул.”Г.С.Раковски” № 80, ет.3, ап.10, молба 
вх.№ РД-8-94.Б/36/23.05.2008 г. – лицето е сирак; през 2001 г. при автомобилна 
катастрофа загива баща му, а през 2006 г. умира и майката; г-н Станчев е ученик в 10 
клас в Професионална гимназия по туризъм; доходът му е от наследствена пенсия в 
размер на 162,42 лв. и е крайно недостатъчен за покриване на ежедневните му нужди – 
отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

92.АЛЕКСИ МАРИНОВ СТОЯНОВ – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 150, молба вх.№ РД-8-
94.А/163/09.06.2008 г. – лицето е полусирак; безработен, с регистрация в Бюро по 
труда; съжителства с майка си и брат си, които също са безработни; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

93.ОВСАННА МИКАЕЛОВА БОЕВА – гр.Варна, ул.”Подвис” бл.26, вх.Б, ет.1, ап.4, 
молба вх.№ РД-8-94.О/15/29.05.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 139,39 лв.; г-жа Боева е прекарала инсулт; страда от 
ИБС, ХБ II; в резултат на инсулта е с остатъчна хемипареза; няма собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

94.БОЖАНКА АТАНАСОВА РАДЕВА – гр.Варна, жк “Трошево” бл.50, ет.9, ап.43, молба 
вх.№ РД-8-94.Б/34/21.05.2008 г. – лицето е пенсионер; има определени 96,11% ТНР 
(инсулинозависим диабет); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 
164,55 лв; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

95.КРАСИМИРА ДОНЕВА КАРАГЕОРГИЕВА –  гр.Варна, жк “Трошево” бл.50, ет.9, 
ап.43, молба вх.№ РД-8-94.К/102/21.05.2008 г. – лицето има определени 75% ТНР 



(шизофрения); доходът се формира от пенсия в размер на 128,95 лв.; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; съжителства с майка си, 
която е пенсионер – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

96.ВАСИЛ КИРИЛОВ САНКИЙСКИ –  гр.Варна, жк “Чайка” бл.48, в.Б, ет.1, ап.27, 
молба вх.№ РД-8-94.В/135/22.05.2008 г. – лицето има определени 75% ТНР 
(вътречерепна травма); доходът се формира от пенсия в размер на 107,99 лв.; г-н 
Санкийски временно е настанен в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова”; чака 
преосвидетелстване от ТЕЛК; в резултат на това, към настоящия момент е без никакви 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

97.НИКОЛИНКА ПАРУШЕВА ВЕЛКОВА – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.76, вх.В, ет.3, 
ап.46, молба вх.№ РД-8-94.Н/108/03.06.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира от пенсия в размер на 145,25 лв.; през м.март 2008 г. е претърпяла операция 
(смяна на става; за операцията са взети пари назаем; ползва лекарства, част от които 
не се реимбурсират от НЗОК; няма роднини, които да й окажат финансова подкрепа; 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

98.ИВАНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА – гр.Варна, ул.”Войнишка” № бл.3, вх.Б, ет.3, молба 
вх.№ РД-8-94.И/116/02.06.2008 г. – лицето е пенсионер; вдовица на 92 г.; г-жа Колева 
съжителства със сина си, който е в инвалидна количка и се нуждае от обгрижване; 
доходът се формира от пенсия; има определени 71% ТНР (други мозъчно-съдови 
болести); доходът се формира единствено от пенсия; няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

99.ХРИСТО ИВАНОВ КОЛЕВ – гр.Варна, ул.”Войнишка” 3, вх.Б, ет.3, ап.10, молба вх.№ 
РД-7-94.Х/34/29.05.2008 г. – лицето има определени 50% ТНР (олигофрения), но към 
момента е без пенсия, тъй като обжалва решение на ТЕЛК; г-н Колев се придвижва с 
помощта на инвалидна количка; доходът се формира от социални помощи в размер на 
36 лв. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

100.АНДРЕЙ НЕНОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ – гр.Варна,  ул.”Разлог” 705, вх.6, ет.5, ап.91, 
молба вх.№ РД-8-94.А/151/29.05.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда 
помощ (мозъчен инфаркт); г-н Кърджалийски е лежащо болен; за него полага грижи 
майка му, която е пенсионер; доходът се формира от пенсии в размер на 265,40 лв.; 
разведен с две непълнолетни деца – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

101.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. – лицето има определени 76% 
ТНР (друга хронична обструктивна белодробна болест); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 110,75 лв.; г-жа Туджарова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

102.ДОЧКА ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 2, молба вх.№ РД-
8-94.Д/84/17.03.2008 г. – лицето е самотна майка с 5 малолетни деца;едно от децата – 
Янко Любенов има определени 78% намалена възможност за социална адаптация 
(вродени аномалии на развитието на лещата); г-жа Любенова е безработна, с 
регистрация в Бюро по труда; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

103.РОСИЦА ПЕНЧЕВА ДИКОВСКА – гр.Варна, ул.”Цани Гинчев” № 22, ап.3, молба 



вх.№ РД-8-94.Р/51/14.03.2008 г. – лицето има определени 94% ТНР (злокачествено 
новообраазувание на шийката на матката); през м.ноември 2007 г. е починал чичото на 
г-жа Диковска – Крум Сърбинов; за погребението са взети пари назаем; г-жа Диковска 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

104.ЛИДА МАНОЛОВА ЩЕРЕВА – гр.Варна, ул.”Оборище” 44, ет.4, ап.38, молба вх.№ 
РД-8-94.Л/12/18.03.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 156,52 лв.; г-жа Щерева страда от хронични заболявания; ползва 
лекарства, част от които се реимбурсират от НЗОК – отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

105.ИВАН ТОНЕВ КЮЧУКОВ – гр.Варна, жк “Чайка” бл.22, вх.А, ет.10, ап.55, молба вх.
№ РД-8-94.И/124/10.06.2008 г. - лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(вродени аномалии на очите, фиброплазия, ретроленталис окули); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 148,65 лв.; г-н Кючуков не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; не може да започне работа, 
тъй като няма осигурен социален асистент – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

106.МИГЛЕНА ПЕТРОВА МИНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Мир” № 22, бл.1, вх.Б, ет.1, молба 
вх.№ РД-8-94.М/204/09.06.2008 г. – лицето е семейно, с едно малолетно дете на 7 г., 
което има определени 70% намалена възможност за социална адаптация (други 
увреждания на ставите, скъсяване на десен долен крайник със 7 см.); доходът се 
формира от заплата в размер на 419,87 лв.; на всеки 3-4 месеца родителите закупуват 
ортопедични обувки за детето; г-жа Минчева няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

107.БАЛАКЧИЯН АВЕТИС МКРТЧЕВИЧ  -  гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” № 7, ет.5, 
ап.534, молба вх.№ РД-8-94.Б/46/10.06.2008 г. – лицето е бездомно; временно е бил 
настанен в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова”, но в момента е на улицата; г-н 
Балакчиян получава единствено социални помощи в размер на 40,15 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; 

108.АНЕЛИЯ ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА –  грв.Варна, ул.”Моряшка” № 61, молба вх.№ 
РД-8-94.А/162/09.06.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; същото 
има определени 96% ТНР с чужда помощ – намалена възможност за социална 
адаптация (умерена умствена изостаналост, двестранна стеноза на уретерите); г-жа 
Демирова работи като “личен асистент” на детето; на 30.05.2008 г. в жилището е 
избухнал пожар, който е унищожил част от вещите от първа необходимост – отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

109.СТОЯНКА АНДОНОВА АНДОНОВА – гр.Варна, ул.”Христо Попович” № 2А, 
молба вх.№ РД-8-94.С/201/09.06.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро 
по труда; до м.май 2008 г. е получавала обезщетение за безработица в размер на 100 
лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи; г-жа Андонова страда от хронични заболявания (хипер. болест, гонартроза, 
гастроезофагеална рефлуксна болест и др.); ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

110.КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛАТОВА – гр.Варна ул.”Тодор Влайков” № 7, 
молба вх.№ РД-8-94.К/113/10.06.2008 г. – лицето е вдовица (84 г.), пенсионер; доходът 
се формира единствено от пенсия в размер на 103,84 лв.; през м.май 2008 г. е 
претърпяла операция, в резултат на счупване на бедрена шийка;извършена е смяна на 
тазобедрена става; за оперативния и следоперативен период на възстановяване са 
взети пари назаем; г-а Алатова не притежава собственост, която би могла да бъде 



източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

111.АНИТА ПЛАМЕНОВА СПИРОВА – гр.Варна, ул.”Мир” № 2, вх.Е, ет.8, ап.71, молба 
вх.№ РД-8-94.А/164/10.06.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца - 
едното е ученичка в 3 клас на ОУ “Г.С.Раковски”; г-жа Спирова работи в Дневен 
център за деца и младежи с умствена изостаналост “Св. Йоан Златоуст” срещу 
възнаграждение от 250 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

112.ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ –  гр.Варна, ул.”Радост” 2, вх.В, ет.1, ап.4, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/51/28.02.2008 г. – лицето има определени 91% ТНР (мозъчен 
инфаркт); обитава общинско жилище; доходът се формира от пенсия в размер на 
141,15 лв.; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; придвижва се 
с помощта на патерици – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

113.КАЛЯ СТОЯНОВА ЙОВКОВА – гр.Варна, ул.”Драган Цанков” № 15, молба вх.№ 
РД-8-94.К/70/03.04.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира от пенсия в 
размер на 102,85 лв.; на 07.03.2008 г. в жилището е избухнал пожар, в резултат на 
което е изгоряла голяма част от имуществото; не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

114.ЕЛЕНА ЩЕРЕВА МАРИНОВА – гр.Варна, ул.”Гургулят” № 19А, молба вх.№ РД-8-
94.Е/56/08.04.2008 г. – лицето има 4 малолетни деца; живее на съпружески начала; 
семейството е временно настанено в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова”, тъй като 
къщата, която са обитавали, е в лошо техническо състояние и създава опасност за 
живота и здравето им – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

115.ЖЕЛКА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА – гр.Варна, ул.”Кап. I ранг Георги Купов” № 18, 
молба вх.№ РД-8-94.Ж/45/19.05.2008 г. – лицето е пенсионер; има определени над 71% 
ТНР /болести на очната ябълка, ХБ, остеопороза/; доходът й се формира единствено от 
пенсия в размер на 154,01 лв.; на 08.04.2008 г. в жилището е избухнал пожар в 
следствие, на който е изгоряла голяма част от имуществото – 500 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

116.КИЧКА ХРИСТОВА СЕЛВЕРОВА –  гр.Варна, местност “Сотира” 195, молба вх.№ 
СДЖ-8-94.К/2/05.03.2008 г. – лицето е пенсионер; има определени 89% ТНР (сърдечна 
недостатъчност, двустранна гонартроза, катаракта); доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 146,67 лв.; не притежава собственост, която може да бъде източник 
на допълнителни доходи – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

117.АНГЕЛ ХРИСТОВ АТАНАСОВ – гр.Варна, ул.”Боримечката” 1, молба вх.№ РД-8-
94.А/168/22.06.2008 г. – лицето е семейно с осем непълнолетни деца; обитава жилище 
в лошо техническо състояние, което предстои да бъде срутено със Заповед на Кмета на 
община Варна; доходът се формира от детски добавки и работната заплата на г-н 
Атанасов в размер на ........, която е крайно недостатъчна за оцеляването на 
семейството - 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

118.ДИАНА ЯНЧЕВА ГЕОРГИЕВА -  гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.211, ет.7, ап.80, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/95/24.03.2008 г. – лицето е разведено, безработно; не получава 
никакви доходи; съжителства с дъщеря си, която е самотна майка с едно малолетно 
дете; на 24.07.2007 г. е починал баща й, за погребението на който са взети пари назаем; 
не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



119.ВЕСЕЛИНА ЕНЕВА ВОДЕНИЧАРОВА – гр.Варна, жк.”Възраждане” бл.53, вх.4, 
ап.70, молба вх.№ РД-8-94.В/164/16.06.2008 г. – лицето има определени 82.85 % 
ТНР /ангина пекторис, ИБС, ХБ/; доходът се формира единствено от пенсия в размер 
179,44 лв.; не притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни 
доходи – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

120.РАДКА НИКОЛОВА ДИМОВА – гр.Варна, ул.”Драгоман” № 43, ет.2, ап.5, молба вх.
№ РД-8-94.Р/128/12.06.2008 г. -  лицето е пенсионер, вдовица; страда от МСБ, 
мултиинфарктна енцефалопатия, левостранна остатъчна хемипареза; доходът се 
формира от пенсия в размер на 149,52 лв.; обитава боксониера; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

121.ДИАНА БЕЛЧЕВА ТОНЕВА –  гр.Варна, жк “Възраждане” бл.28, вх.6, ет.7, ап.138, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/204/12.06.2008 г. – лицето е претърпяло пътно-транспортно 
произшествие, вследствие на което е с контузио капитис; контузио церебри, 
травматична хеморагия и фрактура орбите синистра; към момента г-жа Тонева е без 
доходи; съжителства с майка си, която е пенсионер; няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

122.ИГЛИКА НЕДЯЛКОВА НИКОЛОВА – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.7, вх.1, ет.8, 
ап.21, молба вх.№ РД-8-94.И/64/26.03.2008 г. – лицето е разведено; сама се грижи за 
дъщеря си Илиана Валентинова Николова (2 г. 9 м.); детето има определени 95% с 
чужда помощ намалена възможност за адаптация (детска церебрална парализа, 
спастична квадрипареза, микроцефалия); направено е вливане на стволови клетки в 
УМБАЛ “Св.Иван Рилски” – София на стойност 3500 лв.; доходът се формира от 
заплатата на г-жа Николова в размер на 581 лв.; няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – 1000 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

123.НИКОЛАЙ ИВАНЧЕВ ДИМОВ – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” № 3Б, ет.4, ап.16, 
молба вх.№ РД-8-94.Н/39/12.03.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по 
труда; в резултат на тежка травма на ляво коляно е претърпял операция; 
следоперативното лечение е в размер на 500 лв. и г-н Димов не може да си осигури; 
съжителства с баща си в Общежитието на незрящите; същият е със 100% ТНР 
(слепота) – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

124.ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, ап. 35, молба вх. № 
РД-8-94.И/140/20.06.2008 г. – лицето има определени 98,8 % ТНР с чужда помощ 
/сърдечна недостатъчност, Са на ларинкса, имплантиран имуностимулатор/, доходът 
се формира единствено от пенсия в размер на 232,04 лв.; г-н Иванов не може да се 
самообслужва; не напуска дома си; не притежава собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв.за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

125.МАРКО ЙОРДАНОВ МАРКОВ – гр. Варна, ул. „Перекоп” № 15, молба вх. № РД-8-
94.М/220/23.06.2008 г. – лицето е с психично базобяване; ползва лекарства, които 
частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира единстено от работна заплата 
в размер на 233,20 лв.; г-н Марков няма собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи; не може да разчита на разширения семеен кръг – отпуска 300 
лв.за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 617-8(8)/25.06.2008 г. 

1. СЕВДА МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА – гр.Варна, ул.”Доброволци” 3, ет.1, ап.105, молба 



вх.№ РД-8-94.С/106/25.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за 
доходите за последните 6 месеца; 

2. ЗЮМБЮЛКА ТОДОРОВА ТАШКОВА – гр.Варна, ул.”Наум” № 97, молба вх.№ РД-8-
94.З/24/25.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите за 
последните 6 месеца; 

3. ЗЮМБЮЛКА РАЙКОВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” 29, молба 
вх.№ РД-8-94.З/37/04.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило документи, 
удостоверяващи разходите за погребение; 

4. РУМЯНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА – гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Ясен” № 3А, молба 
вх.№ РД-8-94.Р/78/03.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите 
за последните 6 месеца; 

5. СЕРГЕЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ – гр.Варна, ул.”Доброволци” 1, ет.2, ап.81, молба вх.№ 
РД-8-94.С/56/04.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето е безработно, без регистрация в Бюро по 
труда; 

6. ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА ТОДОРОВА – гр.Варна, местност “Св.Никола” 396, молба вх.
№ РД-8-94.В/125/13.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило копие от Регистрация 
в Бюро по труда; 

7. АНКА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 48, молба вх.
№  РД-8-94.А/140/21.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило копие от 
регистрацията си в Бюро по труда; 

8. МИТКО ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, ул.”Кап. I ранг Георги Купов” № 18, 
молба вх.№ РД-8-94.М/173/19.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило документ, 
удостоверяващ размера на щетите; 

9. ГАЛИНА ГОСПОДИНОВА НЕДЕЛЧЕВА – гр.Варна, ул.”Кап. I ранг Георги Купов” № 
18, молба вх.№ РД-894.Г/94/19.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило документ, 
удостоверяващ размера на щетите; 

10.ПЛАМЕН ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна ул.”Кап. I ранг Георги Купов” № 18, 
ет.1, молба вх.№ РД-8-94.П/101/19.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
документ, удостоверяващ размера на щетите; 

11.МАРТИН САШЕВ ПОДМОЛСКИ – гр.Варна, жк “Младост” бл.142, вх.8, ет.8, ап.182, 
молба вх.№ РД-8-94.М/171/19.05.2008 г. – ОТКАЗ, еднократни помощи от Общински 
съвет-Варна се отпускат за комунално-битови нужди или частично покриване разходи 
по погребения; комисията не опрощава данък сгради; 

12.БОНЬО ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ – гр.Варна, ул.”Густав Вайганд” 30, молба вх.№ 
РД-8-94.Б/25/06.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за размера на 
пенсията; 

13.ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ – гр.Варна, жк “Младост” бл.149, вх.2, ет.5, 
ап.50, молба вх.№ РД-8-94.Д/62/05.03.2008 г. – ОТКАЗ, с Решение 535-10, протокол 
7/21.05.2008 г. на Общински съвет на лицето е отпусната еднократна помощ в размер 
на 1000 лв., съобразно установен здравен статус, въз основа на подадена молба до 
Кмета на Община Варна № РД-8-94.Д/61/05.03.2008 г.; 

14.НАДЯ КИРЯКОВА МУНДЕВА – гр.Варна, ул.”Наум” № 39, молба вх.№ РД-8-
94.Н/26/04.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите; 

15.НЕДКА МАРИНОВА ВЪЛКАНОВА-АТАНАСОВА – гр.Варна, ул.Иваница Данчев” 
№ 2, молба вх.№ РД-8-94.Н/25/04.03.2008 г. – ОТКАЗ, лицето има собственост, която 
може да бъде източник на допълнителни доходи; 

16.ПЛАМЕН ДЕМИРОВ КАБАКЧИЕВ – гр.Варна, ул.”Деница” № 4, молба вх.№ РД-8-
94.П/97/16.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето е безработно, без регистрация в Бюро по труда; 
не е представил справка за доходите; 

17.ДЕЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ – гр.Варна, жк “Младост” бл.140, вх.1, ет.2, ап.6, молба 
вх.№ РД-8-94.Д/166/14.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е представило документ за 
дължимата сума към ТЕЦ; 



18.ЕЛЕНКА ЗАФИРОВА АСЕНОВА – гр.Варна, ул.”Калач” № 25, молба вх.№ РД-8-
94.Е/70/1505.2008 г. – ОТКАЗ, няма приложени финансови документи за извършено 
погребение; 

19.ЕЛЕНА ЮЛИЯНОВА ПАШОВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 48, молба вх.
№ РД-8-94.Е/68/13.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е представило справка за доходите и 
няма регистрация в Бюро по труда; 

20.ЮЛКА АНДОНОВА ТРИФОНОВА – гр.Варна, ул.”Ясен” № 15А, молба вх.№ РД-8-
94.Ю/23/30.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е представило финансови документи за 
извършено погребение; 

21.СТОЯНКА КИРИЛОВА СТОЯНОВА – гр.Варна, ул.”Страхил войвода” № 45, ет.5, 
ап.9, молба вх.№ РД-8-94.С/195/05.06.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
нотариално заверена имотна декларация; 

22. НАНКО ЛАЛЕВ МИТЕВ – гр.Варна, жк “Вл.Варененчик” бл.9, вх.3, ет.3, ап.27, 
молба вх.№ РД-8-94.Н/122/09.06.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за 
размера на пенсията; 

23. НЕДКА ГЕОРГИЕВА САМАНЛИЕВА – гр.Варна, ул.”Подп. Калитин” № 28, ет.2, 
ап.44, молба вх.№ РД-8-94.Н/107/03.06.2008 г. – ОТКАЗ, не са изчерпани 
възможностите за социално подпомагане; 

24. ТАТЯНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.408, вх.10, ет.4, 
ап.22, молба вх.№ РД-8-94.Т/66/22.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
документ, че живее под наем; 

25. СТЕФКА НИКОЛОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Пролет” № 10, молба вх.№ РД-8-
94.С/177/26.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е представило копие от регистрацията си в 
Бюро по труда; 

26. МАРИЯ МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Рожен” № 2, молба вх.№ РД-8-
94.М/180/03.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило копие от документ за 
самоличност и актуална справка за размера на пенсията; 

27. АЛБЕНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Розова долина” № 48, молба вх.№ 
РД-8-94.А/146/23.05.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило смъртен акт на съпруга и 
копие на документ  за самоличност; 

28.ЗЮМБЮЛКА АЛДИНОВА ШЕКЕРДЖИЕВА – гр.Варна, ул.”Калач” № 48, молба вх.
№ РД-8-94.З/46/23.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за размера на 
пенсията; 

29.МАРИЯ ИВАНОВА СМИЛКОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.16, вх.7, ет.5, 
ап.103, молба вх.№ РД-8-94.М/137/23.04.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
документи, удостоверяващи здравословното състояние на съпруга; 

30. ТОНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Цанко Дюстабанов” № 6, ет.1, 
ап.3, молба вх.№ РД-8-94.Т/75/10.06.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
документ, удостоверяващ разходите по погребението; 

31. СВЕТЛА ИЛКОВА МИХАЙЛОВА –  гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 22, молба вх.№  
РД-8-94.С/200/09.06.2008 г. – ОТКАЗ, лицето  не е приложило копие от регистрацията 
в Бюро по труда; 

32.ЛИЛЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.32, вх.2, ет.3, 
ап.54, молба вх.№ РД-8-94.Л/7/06.03.2008 г. – ОТКАЗ, текущите ремонти на общински 
жилища са за сметка на наемателите; 

по точка  девета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт”  
относно: 

- отпускане на суми за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати  

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател



Общ брой присъстващи общински съветници – 37
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
621-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 1 
предложение 3 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500/285/11.12.2007г.,  Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 300 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Пепа Кирилова Мавродиева от СК “Черно море – Бриз” за 
постигнато VІ място на Световна купа по ветроходство, клас “Слалом 42”.

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

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

622-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 
1, т. 1, предложение 3 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. и по докладна записка с вх. № МДС-7-3500/285/11.12.2007г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 260 лв. за материално стимулиране за 
постигнати високи спортни резултати на Валентин Иванов Иванов, като личен треньор на 
Пепа Мавродиева за постигнато VІ място на Световна купа по ветроходство клас “Слалом 
42”.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2007 г. 

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2007 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

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

623-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2, 
предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 



Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. № МДС-8-3500/182/08.05.2008г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Милен Костов Маринов от СК “Вокил” за постигнато ІІІ място на 
Световно първенство по муай тай.

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в раздел 8 на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

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

624-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2, 
предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. № МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Тодор Пламенов Тодоров от СК “ТИМ” - Варна за постигнато ІІІ-то 
място на Световно първенство по муай-тай в категория над 91 кг.

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в раздел VIII 
на общинска Програма “Спорт” – 2008 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

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

625-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2, 
предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. № МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Любомир Иванов Николаев от СК “ТИМ” - Варна за постигнато ІІІ-то 
място на Световно първенство по муай-тай в категория над 63,5 кг.

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в раздел VIII 
на общинска Програма “Спорт” – 2008 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 



спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

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

626-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 2, 
предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. № МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Димитър Петев Илиев от СК “Аргус” - Варна за постигнато І-во 
място на Световно първенство по муай-тай в категория до 81 кг.

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в раздел VIII 
на общинска Програма “Спорт” – 2008 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

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

по точка  десета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  относно: 

- създаване на работна група за проучване възможностите за реализация на предложението на 
комитет “Варненска памет” за изграждане на паметници на видни варненци с принос към 
развитието на град Варна;

- именуване на улиците по плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна 

Докл.: доц. К. ТРОШЕВ – Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
627-10. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и във връзка с предложение на комитет “Варненска памет” 
приложено към настоящото решение, Общински съвет-Варна създава работна група за 
проучване възможностите за реализация на предложението на комитет “Варненска памет” за 
изграждане на паметници на видни варненци с принос към развитието на град Варна, като 



избира за членове на работната група следните лица: 

1. Венелин Жечев             - зам.кмет - председател 
2. Константин Трошев     - общински съветник 
3. Александър Минчев     - общински съветник 

   По преценка на Председателя на работната група, в същата да се включат и други лица.

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

628- 10. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение на дирекция 
“Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” при Община Варна  с вх. № ЗАО-
18727/19.09.2006г., Общински съвет-Варна именува улиците по плана на к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена”, гр. Варна ограничени с конкретни осеви точки и с наименования, както 
слeдва: 

1. от о.т. 186, през о.т 1, 192, 205, 14, 164, 163, 162, 161 (до сега ул. “ХLV”) до о.т. 41 от 
проекторегулационния план -  ул. “ХLV” (45) 

2. от о.т. 1, през о.т. 184, 39, 40 (до сега ул. “ХLVІ”) -   ул. “ХLVІ”(46) 
3. от о.т. 33, през 43, 64, 67, 69, 73 до о.т. 40  -  ул. “LV”(55) 
4. от о.т. 73, през 43, 77, 79, 82, 84, 86, 103, 105, 108, 115, 118, 120, 121, 123, 143 до о.т. 

144  -   ул. “LVІ”(56) 
5. от. о.т. 39, през 33, 34, 182, 182а, 35 до о.т. 23 ”) -   ул. “LVІІ”(57) 
6. от о.т. 190, през о.т. 23, 21, 89, 86 до о.т. 88 -   ул. “LVІІІ”(58) 
7. от о.т. 181, 177, 15, 16, 17, 110 до о.т. 111 -   ул. “LХІІ”(62) 
8. от о.т. 91, през 92, 93, 97, 98, 99 до о.т. 108 -   ул. “LІХ”(59) 
9. от о.т. 128, 129 до о.т. 115 -   ул. “LХІІІ”(63) 
10.от о.т. 21, през о.т. 20, 19, 133, 128, 127, 126, 142до о.т. 141 -   ул. “LХ”(60) 
11.от о.т. 14, през о.т. 177, 178 до о.т. 180 -   ул. “LХІ”(61) 
12.от о.т. 172, през 174, 139, 136 до о.т. 133 -  ул. “LХІV”( 64) 
13. от о.т. 148, през 149, 153 до о.т. 154 -   ул. “LХV”(65) 
14.от о.т. 145, през 148, 159, 158 и през о.т. 21, 20, 10, 6  до о.т. 2 от 

проекторегулационния план (до “Слънчев ден”) -   ул. “LХVІ”(66) 
15.от о.т. 168, през 167 и о.т. 93, 94, 95 до 100 от  проекторегулационния план”) -   ул. 

“LХVІІ”(67) 
16.от о.т.192 до о.т. 193 -   ул. “LХVІІІ”(68) 

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

по точка  единадесета от дневния ред

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

- трансформация в щата на ОП „Инвестиционна политика” 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
629-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна одобрява 
трансформация в щата на ОП „Инвестиционна политика”, считано от 01.05.2008 г., както 
следва:

- длъжността „Инвеститор” – 1 щатна бройка се трансформира в длъжност „Заместник 
управител” – 1 щатна бройка.



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

629-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна одобрява 
трансформация в щата на ОП „Инвестиционна политика”, считано от 01.07.2008 г., както 
следва:

         - длъжност „Организатор търгове” – 3 щатни бройки се трансформират в длъжност 
„Правен съветник – организатор търгове” – 3 щатни бройки с код по НКП 2429-7009.

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

по точка  дванадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и сигурност”  
относно: 

-  приемане на промени в  „Наредба за действия при бедствия, аварии и катастрофи”. 

Докл.: Кр. МАРИНОВ - Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е :
630-12. На основание чл. 79 от АПК и чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
разпоредбите на Закона за защита при бедствия и по предложение на  Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9300/27/08.04.2008г.,  Общински съвет - Варна изменя и допълва 
„Наредба за действия при бедствия, аварии и катастрофи” и приема цялостния текст на 
Наредбата, съгласно приложение.

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

по точка  тринадесета от дневния ред

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

- отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи на граждани

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 38
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
631-13.  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 – 38, против – 0, въздържали се - 0, отсъстват – 13/

 632-13. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и  на база 
здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 631-13(8)/25.06.2008 г.

1. Симеон Йорданов Христов, гр. Варна ул. "Барутен погреб" № 4, вх. Б,  ет.4, ап. 156, 



общежитие № 3, молба  вх. №  РД-8-94.С/66/05.03.2008 г. - 300 лв.,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

2. Неврия Милезем Адилова, гр. Варна ул. "Св. Минков" № 51, молба  вх.в № РД-8-
94.Н/34/11.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

3. Мария Костадинова Георгиева,  гр.Варна ул. "Стоян Буйнов" 19, молба вх. РД-8-
94.М/52/05.03.2008 г. - 200 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

4. Янка  Петкова Вълчева, гр.Варна ж.к "Вл. Варненчик" ул."Ц. Церковски" № 7, молба 
вх. № РД-8-94.Я/16/14.03.2008 г.  -  350 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

5. Юлия Симеонова Андонова, гр. Варна ж.к. "Вл. Варненчик" бл.404, вх.-3 ет.6 ап.46, 
молба вх. № РД-8-94.Ю/8/14.03.2008 г. - 200 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

6. Кера Николова Йорданова, гр. Варна кв. "Владиславово" ул. "Св. Минков" № 24, 
молба вх. № РД-8-94.К/42/11.03.2008 г. -  200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

7. Евдокия Василева Христова, гр. Варна ул. "Балкапан" № 3, ет.5, ап. 20, молба вх. № 
РД-8-94.Е/35/13.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

8. Джеляна Ислям Неджиб, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. "Гургулят" № 24, молба 
вх. № РД-8-94.Д/79/14.03.2008 г.  - 200 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

9. Вълко Илиев Вълков, гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 117, вх. 2, ет. 3, ап. 8, молба вх.
№ РД-8-94.В/37/04.03.2008 г.  - 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

10. Евгения Стефанова Димитрова, ЕГН: ............, гр. Варна, бл. 20, вх. 13, ет. 2, ап. 5, 
молба вх. № РД-8-94.Е/34/13.03.2008 г - 100 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

11. Недялка Христова Минчева,   гр. Варна , жк "Чайка"  68 вх.Е ет.2 ап. 111, молба 
вх.№ РД-8-94.Н/42/14.03.2008 г. -  350 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

12. Веселина Димитрова Христова,   гр. Варна, бул. "Сливница" 131, ет. ІІ, ап.60, 
молба вх. № РД-8-94.В/42/06.03.2008 г. -   200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

13. Анка Василева Иванова, гр. Варна, ул. "Розова долина" № 21А, молба вх. № РД-8-
94.А/57/13.03.2008 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

14. Димитър Василев Димитров, гр. Варна, кв. "Възраждане", бл.54, вх. 2, ет. 7, ап. 
48, молба вх. № РД-8-94.Д/74/13.03.2008 г.  - 200 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

15. Владимир Сашев Антонов, гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" 76, молба вх. № 
РД-8-
94.В/56/13.03.2008 г.  - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

16. Славка Вълчева Иванова, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", бл. 20, вх. 13, ет. 6,  ап. 
18,  молба вх. № РД-8-94.С/90/17.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

17. Ивайло Петров Тодоров, гр. Варна, ул. "Самарско знаме" 1, вх. Д, ет. 6, ап. 65, 
молба вх. № РД-8-94.И/40/05.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

18. Кирчо Асенов Маринов,   гр. Варна, ул. "Г. Велчев" № 14, молба вх. № РД-8- 



94.К/35/04.03.2008 г. -  200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

19.Руска Николова Куруданова, гр. Варна, ж.к "Възраждане", бл. 51, вх.2, ет.5, ап. 36, 
молба вх. № РД-8-94.Р/53/17.03.2008 г - 100 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

20.Албена Здравкова Данаилова,   гр. Варна, ул. "Светослав Минков" № 44а, молба вх. 
№ РД-8-94.А/64/17.03.2008 г. за дъщеря й Султанка Албенова Данаилова -   200 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

21.Николинка Кирова Русева,   гр. Варна, ул. "Яне Сандански" 1, вх. Б, ап. 103, молба 
вх. № РД-8-94.Н/46/18.03.2008 г. за внучката й Моника Ивайлова Йотова - 5000  лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

22.Рашид Яшар Хасан,   гр. Варна, ул. "Р. Долина" № 22, молба вх. № РД-8-
94.Р/62/19.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

23.Катя Янкова Иванова, гр. Варна, ул. "Боян Илиев" № 22, молба вх. № РД-8-
94.К/52/19.03.2008 г. - 200 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

24.Стиляна Георгиева Николова, гр. Варна ул. "Раковски" № 100 ет. 1 ап.3, молба вх. № 
РД-8-94.С/99/20.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

25.Айтен Фердун Мустафа, гр. Варна, ул. "Д-р Селименски"  № 63, молба вх. № РД-8-
94.А/60/17.03.2008 г. за дъщеря й Нели Бисерова Илиева - 300 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

26.Цветелина Тодорова Вълкова, гр. Варна, ул. "Ген. Колев", бл. 83, вх. Е, ет. 9, ап. 154, 
молба вх. № РД-8-94.Ц/31/14.04.2008 г.  - 3000 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

27.Яна Славова Петрова,  с. Тополи, ул. "Христо Патрев" № 63, молба вх. № РД-8-
94.Я/18/19.03.2008 г.  - 600 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

28.Евелина Иванова  Щеканенко,   гр. Варна, жк "Вл. Варненчик", бл. 207, вх. 2, ет. 2,  
ап. 44, молба вх. № РД-8-94.Е/37/17.03.2008 г.  -800 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

29.Петранка Иванова Славчева, гр. Варна, ул. "Дойчин войвода" № 16, молба вх. № 
РД-8-94.П/48/17.03.2008 г.  - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

30.Анелия Даринова Асенова, гр. Варна, ул. "Горна студена" № 60, молба вх. № РД-8-
94.А/61/17.03.2008 г. за синът й Красимир Христов Младенов - 300 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

31.Николина Йорданова Иванова, с. Константиново, ул. "Средна гора" № 33, молба с 
вх. № РД-8-94.Н/45/17.03.2008 г. - 350 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

32.Георги Василев Янакиев, гр. Варна, кв. "Владиславово", ул. "Антон Франгя" № 46, 
молба вх. № РД-8-94.Г/34/04.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

33.Желяза Димитрова Йорданова, гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 202, вх. 5, ет. 7, ап. 
149, молба вх. № РД-8-94.Ж/15/04.03.2008 г.   - 200 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

34.Стойка Георгиева Атанасова, гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 206, вх. 3, ап. 91, 



молба вх. № РД-8-94.С/49/04.03.2008 г.  - 300 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

35.Тодорка Димитрова Иванова, гр. Варна, кв. Владиславово, бл. 1, вх. 2, ет. 1, ап. 48, 
молба вх. № РД-8-94.Т/34/19.03.2008 г.  - 700 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

36.Мартин Шидеров Андреев, гр. Варна, ул. "Академик Н. Обрешков" 16, молба вх. № 
РД-8-94.М/54/05.03.2008 г.  - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

37.Гинка Димитрова Чомакова,  гр. Варна, ул. "Черешово топче" № 29а, молба вх. № 
РД-8-94.Г/38/05.03.2008 г. за съпругът й Злати Василев Чомаков - 500 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

38.Евелина Никитова Маджарска, гр. Варна, ул. "Драва Соболч" 1, вх. В, ет.1, молба 
вх. № РД-8-94.Е/32/11.03.2008 г.  - 100 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

39.Йорданка Янакиева Илиева,  гр. Варна, ул. "Антон Франгя" № 48, молба вх. № РД-
8-94.Й/12/05.03.2008 г.  - 200 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

40.Петър Петков Господинов, гр. Варна, ул. "Цар Иван Страцимир" 13-А, молба вх. № 
РД-8-94.П/35/05.03.2008 г. - 800 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

41.Ася Алексиева Асенова, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Розова долина" №  74а, 
молба вх. № РД-8-94.А/71/20.03.2008 г.  - 100 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

42.Любомир Славов Йорданов, гр. Варна, ул. "Д-р Селименски" № 44, молба вх. № РД-
8-94.Л/13/20.03.2008 г.  - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

43.Емине Ахмед Ибрям,   гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" 36, вх.1, ет.1, ап. 1, молба вх. 
№ РД-8-94.Е/40/19.03.2008 г. - 700 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

44.Фитнат Неджибова Хасанова, гр. Варна, ул. "Крайезерна" № 4, молба вх. № РД-8-
94.Ф/8/20.03.2008 г.  - 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

45.Руска Добрева Радева, гр. Варна, ул. "Наум" № 52А, молба вх. № РД-8-
94.Р/65/20.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

46.Рачко Събев Радев,  гр. Варна, ул. "Наум" № 52, молба вх. № РД-8-94.Р/64/20.03.2008 
г. - 200 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

47.Ирфане Кямил Мусова, гр. Варна, ж. к. "Трошево", бл. 83, ет. 13, ап. 63, молба вх. № 
РД-8-94.И/60/19.03.2008 г. - 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

48.Севда Георгиева Демирева, гр. Варна, ул. "Боян Илиев" № 2, молба вх. № РД-8-
94.С/92/17.03.2008 г. за синът й Сандо Севдов Демиров - 200 лв.,   съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

49.Йордан Станчев Желев, гр. Варна, ул. "Боряна" № 14, молба вх. № РД-8-
94.Й/21/18.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

50.Маргарита Христова Чолакова, гр. Варна, ж. к "Трошево", бл. 15, вх.Б, ап. 21, молба 
вх. № РД-8-94.М/77/18.03.2008 г. -  350 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



51.Зейнеп Яшар Али, с. Каменар, ул. “Бреза”  № 23, молба вх. № РД-8-
94.З/20/17.03.2008 г. -  300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

52.Андрей Георгиев Андреев, гр. Варна, бул. "Сливница" 89, молба вх. № РД-8-
94.А/66/18.03.2008 г. - 350 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

53.Георги Илиев Карагьозов, гр. Варна, ул. "Струга" 58, молба вх. № РД-8-
94.Г/52/20.03.2008 г.  - 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

54.Цветанка Миткова Иванова,  гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 404, вх.15, ет.2, 
ап. 213, молба вх. № РД-8-94.Ц/13/05.03.2008 г. -  100 лв.,  съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

55.Асен Петров Георгиев, гр. Варна, ул. "Младост" 1, молба вх. № РД-8-
94.А/76/24.03.2008 г. -  100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

56.Иво Шибилев Асенов, гр. Варна, ул. "Пробуда" № 220, молба вх. № РД-8-
94.И/62/24.03.2008 г. - 200 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

57.Светла Асенова Авренска,  гр.  Варна, ул. "Чонгора" № 78, молба вх. № РД-8-
94.С/101/24.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

58.Катя Сашева Иванова,   гр. Варна, ул. "Атанас Манев" 2, молба вх. № РД-8-
94.К/60/25.03.2008 г.  - 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

59.Вера Йорданова Георгиева, гр. Варна, ж.к. "Трошево", ул. "Иваница Данчев" № 15, 
молба вх. № ЗР-8-94.В/3/25.03.2008 г. за съпругът й Стоян Димитров Георгиев - 800 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба. 

60.Живко Костов Купенов, гр. Варна, ул. "Гладстон" 4, вх. Б, ет.7, ап. 39, молба вх. № 
РД-8-94.Ж/23/24.03.2008 г.  - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

61.Грациела Шибилова Михайлова,   гр. Варна, ул. "Наум"№ 46, вх. № РД-8-
94.Г/56/24.03.2008 г.  - 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

62.Петко Петков Стоев, гр. Варна, кв. Галата, ул. "Галатея" № 21, молба вх. № РД-8-
94.П/54/21.03.2008 г.  - 400 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

63.Райна Илиева Петкова,  гр. Варна, ул. "Еридан" № 12, молба вх. №  РД-8-
94.Р/67/24.03.2008 г.  - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

64.Атанас Димитров Атанасов,  гр. Варна, ул. "Пробуда" № 168, молба вх. № РД-8-
94.А/74/21.03.2008 г.  - 350 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

65.Тодор Христов Петров, гр. Варна, ж к Трошево, бл. 15, вх. А, ет.1, ап. 3, молба вх. № 
РД-8-94.Т/36/21.03.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

66.Любка Ангелова Маринова, гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" 3 .А, ет.4,  ап.16, молба 
вх. № РД-8-94.Л/16/25.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

67.Минка Алексиева Иванова, гр. Варна, ул. "Розова долина" № 56, молба вх.№ РД-8-
94.М/88/25.03.2008 г. - 200 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 



в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
68.Емил Иванов Ангелов,  гр. Варна ул. "Галац" № 1, молба вх. № РД-8-

94.Е/44/24.03.2008 г. - 200лв.,   съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

69.Неврие Шефкет Али, гр. Варна, ул. "Горазд" 13, молба вх. № РД-8-94.Н/50/19.03.2008 
г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

70.Алекси Асенов Кабакчиев, гр. Варна, ул. "Браила" № 5, молба вх. № РД-8-
94.А/77/24.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

71.Калоян Стоянов Атанасов, гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 2, вх.Б, ет14, ап. 81, молба 
вх. № РД-8-94.К/49/17.03.2008 г. - 800 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

72.Камен Людмилов Григоров, гр. Варна, бул. "Сливница" 59 а, ет. 3, ап.9, молба вх. № 
РД-8-94.К/50/17.03.2008 г. - 1000 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

73.Фикрие Алиева Алиева,   гр. Варна, ул. "Ал. Василев" № 1, молба вх. № РД-8-
94.Ф/5/10.03.2008 г.  - 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

74.Александър Василев Александров,  гр. Варна, ул. "Франга дере" 398, молба вх. №  
РД-8-94.А/68/19.03.2008 г.  - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

75.Фикрие Салиева Чакъджиева, гр. Варна, ул. "Пролет" № 1, молба вх. № РД-8-
94.Ф/7/20.03.2008 г.  - 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

76.Красимира Василева Атанасова, гр.Варна, жк. Младост, бл.104, вх1, ап.6, молба вх.
№ РД-8-94.К/85/24.04.2008г. за съпругът й Стоян Николов Атанасов  -  800лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

77.Гергина Георгиева Ташева, гр.Варна, ул.”Топола” 34, ет. 3, ап. 5, молба вх.№ РД- 8-
94.Г/32/04.03.2008г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

78.Стоянка Георгиева Сидерова, гр. Варна, СУПЗ ул.”Петко Стайнов” №7, молба вх.№ 
РД-8-94.С/68/05.03.2008г. – 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

79.Радостина Станкова Славова, гр. Варна, кв. Възраждане бл.64, вх.3, ап.60, молба вх.
№ РД-8-94.Р/88/15.04.2008г. за дъщеря й Симона Юлиянова Георгиева - 1000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

80.Иванка Чанкова Христова, гр.Варна, ул.”Найден Геров”72, вх. А, ет. 1, ап. 2, молба 
вх. № РД-8-94-И./72/07.04.2008г. - 600лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

81.Александра Иванова Симеонова, гр. Варна, жк. Трошево, ул.”Фантазия” бл.75 вх.Б 
ет.6 ап.42, молба вх. № РД-8-94.А/52/12.03.2008г.  - 350лв.,  съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

82.Агафия Георгиева Райчева,   гр. Варна, ул.”Орел” №14, молба вх.№  РД-8-
94.А/122/23.04.2008г.  -  200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

83.Нелия Тошева Великова,   гр. Варна, ул.”Искър” 40, ап.13, молба вх.№ РД-8-
94.Н/57/26.03.2008г. - 4000 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



84.Петър Димитров Петров, гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл. 103, вх. 2, ет. 5, ап. 139, молба 
вх. № ОС-8-9100/29/05.02.2008 г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

85. Десислава Атанасова Тодорова, гр.Варна, ул. ”д-р Железкова”, бл. 16,  вх. “Д”, ап. 
15 молба вх. № РД-8-94.Д/115/07.04.2008 г. - 2000 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

86.Атанаска Костадинова Русева, гр.Варна, ул.”Дубровник”, бл. 6, вх. А, ет. 3, ап. 20, 
молба вх. № ОС-8-9907/12/20.03.2008 г. за синът й Теодор Ангелов Русев - 500 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

87.Биляна Илиева Димитрова, гр.Варна, кв. Виница, ул.”Константин Илиев” № 8, 
молба вх. № ОС-8-9907/12/20.03.2008 г. за синът й Божидар Василев Димитров - 
500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

88.Фанка Любенова Трифонова, с. Каменар, община Варна, ул. “Калина” № 1, молба 
с вх. № РД-8-94.Ф/18/19,06,2008г. за дъщеря й Фиданка Фанкова Любенова – 300 
лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба. 

89.Даниела Христова Георгиева, гр. Варна, ул. «Опълчение» № 29, ет. 2, ап. 24, молба с 
вх. № РД-8-94.Д/195/09.06.2008г. – 1000 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

90.Раймонда Иванова Ставрева, гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 39, вх. В, ап. 124, 
молба с вх. № рд-8-94.Р/131/18.06.2008г. – 3000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

91.Денка Иванова Пенчева, гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 53, бл. 13, вх. Д, ет. 2, ап. 
4, молба с вх. № РД-8-94.Д/215/19.06.2008г.  – 3000 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 632-13(8)/25.06.2008 г.

1.Румяна Михайлова Монова, гр. Варна, жк. Владиславово, бл. 406, вх. 24, ет. 2, ап. 32, 
молба вх. № ЗР-8-94.Р/1/04.03.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

2.Марин Ангелов Маринов,   гр. Варна, ул. "Д-р Ив. Селименски" № 46, молба вх. № РД-8-
94.М/42/04.03.2008 г. -  няма основание за отпускане на средства за лечение.

3.Мъйдин Ахмед Бекир,   гр. Варна, ул. "Джузепе Гарибалди" № 4, молба вх. № РД-8-
94.М/89/25.03.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

по точка  четиринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм, търговия и рекламна 
дейност”  относно: 

- приемане на “Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Варна за периода 2008 
– 2013 г.”

- задължаване на Кмета на Община Варна да представи оперативна програма за устойчиво 
развитие на туризма в Община Варна за периода 2008 – 2013 г. 

- задължаване на Кмета  на Община Варна да представи инвестиционен проект на Община 
Варна за територията на Понеделничния пазар. 

Докл.: Кр. СИМОВ – Председател

Общ брой присъстващи общински съветници – 37
Общински съвет – Варна прие следните



Р Е Ш Е Н И Я :
633-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема “Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Варна за 
периода 2008 – 2013 г.”, съгласно приложение. 

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

634-14. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, задължава 
Кирил Йорданов – кмет на Община Варна, в срок от един месец от датата на приемане на 
настоящото решение да представи оперативна програма за устойчиво развитие на туризма в 
Община Варна за периода 2008 – 2013 г.

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

635-14. На основание чл. 44 ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, задължава Кирил 
Йорданов – кмет на Община Варна в срок от един месец от датата на приемане на 
настоящото решение да представи инвестиционен проект на Община Варна за територията 
на Понеделничния пазар.

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

по точка  петнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна. 

Докл.: Сн. ДОНЕВА – Зам. Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 37
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
636-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   избира за член 
на   ПК „Правна комисия” общинския съветник Павел Кюрчев.

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

637-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   освобождава от 
състава на   ПК „Правна комисия” общинския съветник Панко Анчев.

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

638-15. 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 
Анна Радева.

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

639-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   освобождава от 
състава на   ПК „Транспорт” общинския съветник Валерия Ангелова.

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

640-15-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   освобождава 
от състава на   ПК „Финанси и бюджет” общинския съветник Драгомир Дончев.

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

640-15-2. 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 Драгомир Дончев.

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



  640-15-3. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   избира за 
член на   ПК „Правна комисия” общинския съветник Драгомир Дончев. 

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

641-15-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   освобождава 
от състава на   ПК „Финанси и бюджет” общинския съветник Владимир Тонев.

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

  641-15-2. 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 Владимир 
Тонев. 

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

642-15-1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   освобождава 
от състава на   ПК „Благоустройство и комунални дейности” общинския съветник Стелиян 
Севастиянов.

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

  642-15-2. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   избира за 
член на   ПК „Правна комисия” общинския съветник Стелиян Севастиянов. 

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

643-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   освобождава от 
състава на   ПК „Правна комисия” общинския съветник Цвета Георгиева.

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

644-15. На основание чл. 21, ал.  1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна   избира за член 
на   ПК „Здравеопазване”, ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Транспорт” общинския 
съветник Виолета Гьондрева. 

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

по точка  шестнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на строеж на Транстриумф Холдинг” АД, гр. 
Варна, върху УПИ  І – „за диспечерски пункт” срещу задължение да изгради със свои 
средства диспечерски пункт на основание чл. 37, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ЗОС, съгласно 
постъпило искане от страна на дружеството с вх. № ЗАО-44356/22.10.2007 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 37
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
645-16. На основание чл. 22, ал.l, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.5, при условията на ал.3 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-44356/19.05.2008 г., Общински 
съвет – Варна  дава съгласие Кметът на Община Варна да учреди безвъзмездно право на 
строеж върху УПИ 1 -"за диспечерски пункт", кв.51 по плана на 21-ви м.р. на гр. Варна с 
площ от 354 /триста петдесет и четири/ кв.м. с АОС № 44046/2007г., при граници: от три 
страни площадка на обръщача, улица, в полза на "Транстриумф Холдинг" АД - гр.Варна, за 
срок от девет години, за изграждане в общинския имот на диспечерски пункт на 2 етажа със 
застроена площ от 70 кв. и разгъната застроена площ от 140 кв.м. Диспечерският пункт да 
бъде ползван от "Градски транспорт"ЕАД и "Транстриумф Холдинг" АД, на база на договор 
сключен между двете страни преди учредяване на безвъзмездното право на строеж в полза на 
"Транстриумф Холдинг" АД. След изтичане срока на правото на строеж на общинския имот, 



сградата остава в собственост на Община Варна, съгласно чл.37, ал.3 от ЗОС. 

                        Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да изготви 
заповед и сключи Договор с "Транстриумф Холдинг" АД Варна за учредяване на право на 
строеж върху имота, при спазване на горепосочените условия. 

         /резултати от поименно явно гласуване:

         за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

по точка  седемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Предложение от Кмета на община Варна вх. № РД-8-9302(62)/27.05.2008 г. 
относно строеж на подземен паркинг-гараж в незастроен недвижим имот - публична 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. "Братя Миладинови", представляващ 
УПИ II - "за подземен паркинг - гараж", подрайон: 1, кв.: 440 с площ 3 650 м2, съгласно 
АОС № 4981/2008 год. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е : 
646-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3 във връзка с чл. 2, ал. 3, т.1, чл.17, т.2 
и чл.19, ал.2 от Закон за концесиите и въз основа на влязла в сила 3аповед № Г-
125/07.04.2008г. на Кмета на Община Варна, с която е одобрен ПУП - ПРЗ за кв. 440 по плана 
на l-ви м.р., гр. Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/62/27.05.2008 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна изготвяне 
на правен, финансово-икономически, екологичен, технически, инженерногеоложки и 
хидрогеоложки анализ, с оглед мотивиране на предложение за предоставяне на концесия, 
определяне характера на обекта на концесията и основното й съдържание, въз основа на 
които да се подготвят проекти на решение, обявление, документация за участие и 
проектодоговор за предоставяне на концесия за задоволяване на обществения интерес с 
предмет изпълнение на строеж - подземен паркинг-гараж и неговото управление и 
поддържане след въвеждането му в експлоатация, в незастроен недвижим имот - публична 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. "Братя Миладинови", представляващ 
УПИ II - "за подземен паркинг - гараж", подрайон: 1, кв.: 440 с площ 3 650 м2, съгласно 
АОС №  4981/2008 год. 

         /резултати от поименно явно гласуване:

         за – 36, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 

по точка  осемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Предоставяне на концесия за задоволяване на обществения интерес с предмет 
изпълнение на строеж – спортен комплекс от открити и закрити тенис-кортове и подземен 
гараж и тяхното управление и поддържане след въвеждането им в експлоатация в УПИ ІІІ- 
„за спортен комплекс от открити и закрити тенис кортове и подземен гараж”, находящ се в гр. 
Варна, ж.к.”Чайка”, кв. 26, 19 подрайон. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 37
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
 647-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 



Варна с вх. № РД-8-9302/31/16.06.2008 г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 
2567-1(34)16.11.2005 г. във връзка с отмяна на чл. 69, ал. 1, т.6 от ЗОС и промяна в 
отреждането на УПИ І – “Спортен комплекс” в УПИ ІІІ- „за спортен комплекс от открити и 
закрити тенис кортове и подземен гараж”, находящ се в гр. Варна, ж.к.”Чайка”, кв. 26, 19 
подрайон. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

648-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3 във връзка с чл. 2, ал. 3, т.1, чл.17, т.2, 
чл.19, ал.2 от Закон за концесиите и чл.50в, ал.1 от Закона за физическото възпитание и 
спорта и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/31/16.06.2008 г., 
Общински съвет – Варна  възлага на Кмета на Община Варна изготвяне на правен, 
финансово-икономически, екологичен, технически, инженерногеоложки и хидрогеоложки  
анализ, с оглед мотивиране на предложение за предоставяне на концесия, определяне 
характера на обекта на концесията и основното й съдържание и техническа и икономическа 
целесъобразност за изграждане на подземен гараж, въз основа на които да се подготвят 
проекти на решение, обявление, документация за участие и проектодоговор за предоставяне 
на концесия за задоволяване на обществения интерес с предмет изпълнение на строеж - 6 
(шест) бр. стандартни тенис корта (открити и закрити) в съответствие с необходимите и 
задължителни условия на МФТ, бани, съблекални, възстановителен център за състезатели, 
център за обща физическа подготовка (фитнес), стаи за състезатели, съдия, супервайзор, 
пресцентър, зрителски места, снекбар, за да се даде възможност за провеждане в гр.Варна на 
международни тенис състезания  като световните първенства “Купа Дейвис”, “Фед къп” и 
други международни юношески  и професионални турнири в гр.Варна,  при техническа 
възможност и подземен гараж, и тяхното управление и поддържане след въвеждането им в 
експлоатация в УПИ ІІІ -„за спортен комплекс от открити и закрити тенис кортове и подземен 
гараж”, кв. 54, по ПП на ПРЗ на ж.к. „Чайка”, гр. Варна, с площ 8 531 м2, представляващ 
публична общинска собственост, съгласно АОС № 4904/05.03.2008 год. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/


