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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

Данчо СИМЕОНОВ

Уважаеми дами и господа, аз не виждам кмета на Варна, а въпроса ми е към него. 

От 20.03.2007 г. в община Варна има искане от граждани, които са го подкрепи с подписите 
си за обезопасяване на ул.Мечтание. Това е една пешеходна пътека, която е между бл.114 и 
бл.115, къдемо майките с количките преминават и отиват на една площадка за игра на децата. 
Наоколо има две детски градини, едно училище и гражданите са поискали да бъде 
обезопасена тази пътека с едни такива възвишения, които им казваме спящи полицаи. От 
тогава те чакат някакъв отговор – да, не – поне да бяха казали не. Искам да попитам кога тези 
граждани ще получат отговор и кога хората там ще могат да се движат нормално като колите 
се движат с прекалено висока скорост при ограничените 40 км/h. Това ми е първия въпрос.

Вторият въпрос е свързан с ул.Цар Асен. На № 9 вече почти година се извършва ремонт. Една 
къща я реиновират. Тротоарът, по който би трябвало да се минава, е запушен с едно 
строително скеле и практически хората не могат да минават оттам, нито децата могат да 
минават, нито възрастните, нито майките с количките. Докога община Варна ще дава 
разрешения да се строи, да се ремонтира  без да контролира как става това и докога става. 
Мога да дам и други примери, просто това е най-близкото. През почивката или след края на 
сесията може да минете на Цар Асен № 9, през една пресечка е.

Това са ми въпросите към кмета, мога и още да задам, но няма да задам.

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ

Добър ден на всички присъстващи. Уважаеми г-н Йорданов, въпроса ми е към вас, е по-скоро 
молба във връзка с една жалба. Живущите в жилищен блок на бул.Христо Ботев № 118, 
секции 3, 5, 7, 9 и 11, като останалите живущи също на мнението на жалбоподателите, но 
просто не са успели да събират подписи от тях, т.е жалбата е придружена и с подписка от 108 
души граждани на гр.Варна. Жалбата е относно спиране на строителство на търговски обекти 
и подземни гаражи пред блока, който обитават жалбоподателите и благоустрояването на 
прилежащия терен...Истината е, че те са имали среща при главния архитект, имат отговор, че 
това не е така, но между тях също има специалисти, които смятат, че въпроса не им е така 
легално разяснен. Моята молба е единствена г-н кмете. По тяхно желание те искат среща на 
определени техни представители във вашия прием, за да ви представят тяхните си аргументи 
и ако вие в момента дадете утвърдителен отговор аз и жалбоподателите ще бъдем доволни. 
Жалбата мога да я предоставя в момента на председателя на ОбС заедно с подписката. Тя е 
жалба в текстови вид заедно с подписите.

д-р Ивайло МИТКОВСКИ

Уважаеми г-н кмете, колеги, вече втора сесия се занимаваме с опити да запълним бюджетната 
дупка, която зее в бюджета на Варна и някакви мерки за облекчаване на тежкото финансово 
състояние, в което е общината. Тя предприе редица мерки за ограничаване на различни 
финансирания, включително дори и затваряне на част от новооткрития басейн Приморски. Та 
малко странно ми звучи точно в тоя момент разширяването и разрастването на общинската 
администрация. Въпросът ми е защо точно в този момент и какво наложи назначаването на 
още един заместник кмет и съответна администрация към него. Нямам нищо против 



генерала, и колко ще струва това на бюджета на община Варна. Благодаря.

Цвета ГЕОРГИЕВА

В светлината на едно от питанията, които постъпиха малко по-рано имам следния въпрос. 
Защо вече четири месеца е затворен входа на ул. „Никулицел”, където е строежа на бившето 
предприятие “Електрон”. Знаем, че не само улицата е затворена и входа към нея от тази 
страна, а и входа на паркинга на съседния блок. Жителите на този микрорайон са подали 
отдавна още през август до кмета на район Приморски г-н Градинаров, но до този момент 
улицата не е освободена от строителите. Нещо повече, входа към паркинга отзад е блокиран 
от монтирани платна, които са неотваряеми, докато платната, които са към „Генерал Колев” и 
към от другата страна към „Никулицел” могат да бъдат отваряни. Само, че те се отварят само 
за строителните машини. Няма какво да коментирам в какво огромно неудобство се вкарва 
един голям микрорайон там от живущи, защото те трябва да обикалят от много далече, за да 
си влязат в личните места. Това е първия ми въпрос. Т.е. въпроса е какво може да се направи 
за да бъде накарана строителната фирма да открие проходите за да могат хората да си слизат 
откъм ул. „Никулицел” и откъм паркинга оттам. 

Следващият ми въпрос касае една тема, която непрекъснато излиза в пространството на града 
ни. Това е отвореният вход към тенис-кортовете в Морската градина. Ние знаем, че преди 
това бариерата, която е сложена в момента отстрани нагоре по алеята към Пантеона беше 
сложена на входа на самата алея към тенис-кортовете и това в някаква степен оправдаваше 
наличието на патрулка и на охранител, който да проверява правото на определени превозни 
срества със специално предназначение да влизат там и да извършват дейността си. Особено 
сега е необходимо там тази бариера да се сложи на това место да се премести, където беше 
реално след като общината направи този прекрасен паркинг и няма начин някой да ме убеди, 
че спортистите които отиват да играяг спорт не могат да минат двеста метра пеша с чанта в 
ръка. Няма да можем да накараме хората съзнателно и самостоятелно да  си паркират колите 
на паркинга, те винаги ще се възползват от възможността, която спокойно сме им 
предоставили да влизат в Морската градина с превозните си средства. Благодаря ви.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Уважаеми г-н Йорданов, от името на цялата ни група направихме писмено допитване да вас и 
до г-н Ррумен Серафимов. Надявахме се днес да получим някакъв отговор независимо дали 
ще бъде съвсем точен и прецизен или общо взето в някаква степен на информация на: Колко 
ще струва целия новогодишно-коледен празник в гр.Варна? Както бих разширила въпроса: 
Каква сума изразходва община Варна именно по това време за коледни картички изобщо за 
всички тия рекламни материали, които са около този празник? Имаме достатъчно добра 
информация, че редица градове не само в България, но и по целия свят, включително мога да 
ви кажа за Монако, общо взето управляващите са счели, че във времето на криза да не 
правим както са казали, “пир по време на чума”. Нали така беше ако се не лъжа? Така, че бих 
се радвала ако човек иска да бъде един добър и честен, и справедлив кмет да направи един 
малко по-популиски ход, а именно да спре някои излишни разходи. Вярвам, че варненци 
могат да го разберат това. 

Вторият ми въпрос, който предполагам, че ще бъда посъветвана от моите колеги по какъв 
начин да бъде административно придвижван. Имаме информация, че в момента много от 
плащанията на община Варна са спрени. Т.е. можем ли да направим една специална сесия  
финансова с пълна информация от вас като кмет за финансовото състояние в момента в края 
на годината. Предполагам, че това може да стане януари. И дали наистина са спрени голяма 
част от тези плащания изобщо дефицита в бюджета. И понеже знаем, че има такъв дефицит и 
той е една обективна реалност кой ще понесе една отговорност примерно за повишените 
данъци и за данъците, които ще продължат да се повишават на практика. И накрая много бих 
се радвала призовавам вашето толерантно мъжко кавалерско чувство към всички нас, ако 
някога решите поне в този мандат да ни дадете пълната разбивка на щата на община Варна и 



на всички нейни предприятия. 

Веселин МАРЕШКИ

Ще си позволя да продължа само от това не е мойто питане, само да кажа мнението ми по 
предното изказване. Ние изцяло подкрепяме колежката Жени Александрова в частта 
евентуално ако се намалят така наречените от нея “пиршества”. Но само в един единствен 
случай ако освободените от тези намаления средства бъдат насочени към най-тежко 
нуждаещите  социални домове, детски градини, площадки ако щете, но в никакъв случай да 
не се влеят в общия бюджет, където да изтекат без никакъв резултат. Само в такъв случай ние 
бихме подкрепили едно такова предложение. Питането ми към г-н кмета е следното. Може и 
да не съм съвсем точен, но беглия ми поглед показва, че според мене ние сме единствената 
група в Общкинския съвет, която не ползва общинско или държавно помещение за свой офис. 
Ние не проявяваме ревност, напротив излезли сме както е нормално на свободен наем, но се 
стига до там, че всъщност само да добавя, че като погледнете паркинга може би някой да не 
се обиди, но може би сме единствената група, която няма от тези пропуски, които са се 
раздавали доколкото разбирам миналата година. На някои коли на ОбС виждам такива 
пропуски. Явно че има договорка с полицията тези пропуски да важат и през 2008 г., която 
вече изтече, защото такова беше изказването на полицаите “г-н кмета ги раздава пропуските, 
разберете се с него”. Защо го задавам този въпрос? Защото не само сме излезли на свободен 
наем и сме дискриминирани във възможността си да работим като общински съветници, и не 
само че всички знаете, че работим на практика безплатно и вършим тази наша дейност, на 
всичкото отгоре и в изпълнение на служебните си ангажименти биваме глобявани от 
органите на МВР и то с такова много странно твърдение, че ако имаме пропуск няма да 
бъдем глобявани. Т.е не това че сме общински съветници е важното, а дали имаме 
хартийката. Молбата ми е само ако може да се преразгледа по някакъв начин от 
администрацията този въпрос защото ние нямаме възможност да се срещаме с нашите 
избиратели и да провеждаме политиката на нашата партия. Благодаря. 

Борислав ГУЦАНОВ

Само за пропуските да дам един отговор, аз го говорих няколко пъти, но явно не е стигнало 
до всички колеги. Няма никакви пропуски, нито за миналата, нито за тази година. Аз съм 
подписал писмо до комисар Димитров с молба да бъдат иззети всички пропуски ако има 
такива, които не са официални и включително ако те могат да разберат кой ги е издал тези 
пропуски би било перфектния вариант. Но няма никакви пропуски издавани от страна на 
ОбС. Доколкото съм информиран няма издани пропуски и от страна на администрацията. 
Затова ви казах, че има подписано писмо от мене до полицията още преди месец и половина-
два месеца с молба да бъдат иззети всички такива пропуски и че те са фалшиви, нелегитимни 
или както искате така го разбирайте. 

Кирил ЙОРДАНОВ - кмет на община Варна

Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, дами и 
господа, 

Строителството, това бяха въпросите, два съм си записал. Във връзка с въпроса на г-н 
Севастиянов имах възможност на него лично да кажа, че жалбата на живущите вече я 
разпределих да се подготви главния архитект Иван Трендафилов, но отговора да бъде даден 
лично на излъчени от тях представители. Доколкото разбрах има и компетентни в тази област 
сред подписалите жалбата. Нека в тяхно присъствие в такъв случай професионално 
колегиално Иван Трендафилов да отговори на тяхните питания. Това е, което мога да кажа по 
този въпрос. 

Улица „Никулицел”, така ли беше тази улица? Г-н Градинаров, вие сте изпратили жалба до 
него, в момента на вашето питане започна да излага съображения защо това е така. Според 
него висок кран според технологичните изисквания за безопасност, наличието на този висок 



кран е наложило затварянето на улицата. Всеки случай, случаят ще бъде проверен. За да  се 
отговори компетентно, отговорно, публично. Всички тези случаи, които вие изброихте и 
много други ми дадоха основание да преразгледам състава, съществуването, работата на 
Експертния съвет, което не е самоцелна дейност, но то бе съпроводено с отнемане на 
правомощията на районните архитекти, които издават строителни разрешения. Вчера на 
поредно съвещание при мен, готвейки се за сесия, със сигурност не тази, но следващата да се 
види кои правомощия ще останат при районните архитекти. Виждам, че констатирам, няма 
да повторя в коя страна погледнах, за да направя тази констатация има с голям интерес 
вторачени погледи точно в този момент, когато говоря на тази тема. Обяснимо е. Но миналата 
година районните архитекти са дали 400 строителни разрешения. Нали си давате сметка, че 
400 строителни разрешения не могат да бъдат контролирани с очаквания от вас ефект и 
качество, включително транспортната схема. Нали си спомняте случая с г-жа Урукова. С 
„Картофената къща” като най-пресен случай. Не могат да останат в този обем тези 
правомощия в районните архитекти. Ще се преосмисли, ще се централизира тази дейност, ще 
се носи еднолично, персонално, ще се носи истински тази дейност като отговорност и да 
може да се наблюдава по-прицизно. Мисля, че няма никакво съмнение и предприетите от мен 
действия трябва да са едно уверение за вас на конкретните въпроси, които зададохте, че се 
мисли сериозно в тази посока в тези целени ефекти. При всички положения. Тук може би 
този въпрос ще има отношение и към темата, която тепърва ще ни занивама. Това са 
икономиите, това са съкращенията при всички положения и това положение не е оправдано в 
районните адмимистрации да останат в същия брой служители, които обслужват тази 
дейност. Ето ви производен, но първостепенен ефект по отношение на икономическото 
състояние, в което постепенно се оказваме въвлечени и ние. Няма спор, кризата е обща, тя не 
може  да не ни засегне. Радвам се, че не чух отношение световната креза да е предизвикана с 
наши действия. Всички си даваме сметка, че тя е за всички, засяга всички. И другото е по-
вярно, че малко са средствата с които ние разполагаме и можем да влияем на нейния ход. И 
това също е безпорно. Ще се предприемат тепърва действия. Предстои утре среща с деловия 
сектор на града ни в присъствието на синдикатите за да видим каква е картината към момента 
в нашия град. Каква е прогнозата? Тя не може да бъде дългосрочна, но прогнозата за първите 
шест месеца на следващата година. Та да видим в каква степен можем да бъдем съпричастни, 
нещо повече активни. Ще видим, това ще покажат анализите в създалата се ситуация. Не 
може в една такава ситуация да не се допусне човек да не се подаде на изкушението да бъде и 
популист, а и във вашето изказване си пролича. Но хайде да видим в крайна сметка кое е 
сериозния разход, лишавайки се от него в каква степен допринасяме за едно по-добро 
състояние икономическо на града. Ако приемем, че изпратя 500 картички по 30 лв. и спестя 
неизпращайки ги 150 лв. ще се чувствате ли по-добре. Едва ли. Нали? Това е горе долу 
цифрата. Поискахте да  знаете колко ще струват новогодишните тържества. Те във всички 
положения са в много по-малка степен, те са ограничени в сравнение с предходната година. 
Имахме възможност с районните кметове да говоря на тази тема. И за осветление ще бъдат 
по-малки, и за концертни изяви ще бъдат по-малки, намалени са. Осветлението е в много по-
малък обем сравнено с миналата година и това е нормално. Но никога няма да се съглася, че 
можем да лишим варненци от тези елементи на тържеството, което иде. Вие го наричате, как 
го нарекохте “чума и пир”. Ваше право. Със сигурност хората ще иска да имат празнична 
обстановка и ще я имат, както казах в ограничени параметри по отношение на осветлението и 
другите концертни изяви със сигурност. Със сигурност ще бъде намалено. Вашият въпрос е 
разбрах при г-н Серафимов ще ви се отговори по памет стига да не ви подведа ще ви 
отговорим писмено. 64 хиляди лева трябва да са всички концертни язяви, които ще 
съпътстват празника с илюминации и т.н. 

Плащанията. След вашето решение днес те  ще бъдат възстановени. Плащанията чакат 
вашето решение. Тук ясен ли съм или повече да кажа на тая тема. Няма спрени плащания 
поради липса на средства. Изчакваме решението на ОбС, за да се възстановят плащанията. С 
яснота по отношение на позициите, в които те ще  бъдат осъществени. Това е причината. 



Неслучайно всички анализи до тук, проверки направени, говорят за точно, ясно, честно и 
законосъобразно разходване на парите на община Варна. Това е традиционна вече станала 
бих казал констатация на компетентните органи, които проверяват как разходваме 
общинските средства. Не могат да не се кажат няколко думи за безпорните като философия, 
като дух, като резултати съкращения в харчовете на града. За първите вече ви казах. Мисля, 
че преди месец още беше казах, че се отказваме от бъдещото изпълнение на договори за 
озеленяване и палмите. Мисля, че прозвуча до вас и трябва да ви е ясно. Отказът да се 
закупят нови автомобили, новия начин на ползването на автомобилите от директорите в 
община Варна целящо намаление на разходите, намалението на щата във функции коино вече 
са изгубили смисъла си – кадастър и районните служби към архитектите към районните 
кметства. Всичко това ще бъдат мерки, които  ние ще вземем и ще доведат до големи ефекти, 
не картичките. Тоз, който спестява от картички, гледайте го къде другаде харчи 
същевременно милиони, не десетки лева. Няма да се лишим и от традиционните три срещи с 
представители на варненската общественост, една от които мина и тя беше със студентите в 
навечерието на тяхния празник. Тези, които присъстваха видяха, че масите бяха празни, но 
залата беше пълна. И това трябва да бъде ясно, когато се артикулира в публичното 
пространство с цел да се постигне яснота недай боже манипулации и заблуда. Всъщност по 
този начин се работи години наред. Мисля, че имах ясен повод, даден ми от медиите, да 
анализирам представителните разходи, които имам лично за себе си гласувани от вас за да 
стане ясно, че нито командировъчните са ми увлечение нито вечерите и обядите всъщност. 
Бройката на обядите и вечерите, на които съм присъствал лично и съм дал средства е по нула 
в двете направления. Нула обяди и нула вечери, това също да бъде ясно. 

Какви въпроси до тук, за заместник кмета, пропуски и мисля, че по този начин ще обхвана 
вашите въпроси днес. Ами няма пропуски. От години не се издават пропуски. Кмета ги 
раздавал. Няма пропуски. Вие си правете изводи какво раздавам. Има заповед към паяка, 
когато се натъкне на автомобил с такъв пропуск, незнайно как попаднал при него, 
автомобила задължително да бъде вдиган, а собственика на автомобила задължен да 
изчегърти поставения от него стикер. Няма такова нещо. Да се разберем, пропуски няма. 
След  като се натъкнахме на случаи, по случая ще се сетите от кои среди, на издадени 
пропуски на бордови автомобили и ще разберете защо са паднали пропуските. Не е 
необходимо такова нещо. 

Бройката на земестник кметовете. Четири години в първия мандат работих с един заместник 
кмет. Вторият мандат с двама заместник кмета. Третият мандат с последното назначение 
станаха седем и мисля, че  функционално всякакви подмятания от залата могат да хвърлят в 
потрес потенциално чуващите или присъстващите. За сведение в София са седем, в Силистра 
шест, в Пловдив шест. Мисля, че съпоставяйки с тези градове и ние сме в някакво 
съизмеримо съотношение. Може би трябва да разширя отговора си на базата на това, което 
прозвуча в общественото пространство. Защо точно генерал Петров въпреки, че вие казахте 
че не сте против генерал Петров. Това ме радва. Така е и моята оценка. За да се пра на него 
като персона той да заеме този пост няма никакъв спор в основата са неговите резултати по 
времето от работата, когато беше директор. Нищо друго не може да бъде освен 
професионалната оценка, която години наред, който се съмнява може да направи справка, 
доведе до сериозно снижаване на престъпната дейност в нашия град. Всеобщо е мнението, че 
е изявен професионалист в зенита на своите професионални, физически и човешки качества. 
Няма никакво друго съображение при назначаването и аз мисля, че и тук той няма да 
закъснее с  резултатите от своята работа да докаже изводите, които са актуални и важими и 
до този момент.  За него като човек, професионалист няма да закъснее и тук да докаже тези 
свои възможности. Разбира се ще трябва да търсим оптимизиране на щат и структура, тя не 
може да бъде тайна. Г-жа Александрова с много уговорки за честно, джентълменско и такова 
поведение няма да ги коментирам. Покрай тези много приказки трябваше така все пак да се 
прояви проницателност относно същината на въпроса, но бяха две нещата – какъв е щата, не 



е тайна. Винаги може да направим една сесия та да се питаме и да си отговаряме за 
икономическото състояние. Решението за сесия е ваше.  Със сигурност знаете, че нямам 
правомощия по смисъла на закона да предизвидам такава сесия, ако и да имам голямо 
желание не само за този въпрос, а и за много други. Не успя на призива честни, 
джентълменски и т.н. да чуе отговора. На призива казвам правомощията са ваши да си 
свикате сесия уважаеми общински съветници, уважаема г-жо Александрова, свикайте я с 
удоволствие бих присъствал. За щата нямате никакъв проблем да го разберете в крайна 
сметка. Той задължително е минал през тази зала и е бил утвърден. Възможно е да сте 
допуснали пропуск да следите тази дейност. Не се сещам да е останало от въпросите, които 
бяха зададени. Ако възникне необходимост разбира се и да не съм в залата мисля, че 
пратиката ви е убедила докато си върша другата работа слушам и гледам телевизор, и съм в 
състояние за времето, необходимо от моя кабинет до микрофона докато  се даде думата на 
микрофон да подготвя отговора. Така, че с тази нагласа, защото на няколко пъти сменяхте 
датата на сесията уважаеми общински съветници, не е пренебрежение трети, десети, девети, 
но в града има и други неща, в които съм лично ангажиран и трябва да взема отношение. 
Успешна сесия.

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Започване на процедура по подготовка и обявяване на Международен конкурс за 
придобиване на устройствена концепция за изграждането на градска среда за широко 
обществено ползване на територията на Пристанище „Варна – Изток”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Я :
945-2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 9, чл. 21, ал. 1, т. 11, т. 12 и т. 23, във връзка с ал. 2 и 
чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8,  ал. 6 от ЗОП, Общински съвет – Варна: 
1. Предлага на Кмета на Община Варна да възложи на „ТПО Варна – Център за проучване, 
проектиране и бизнес осигуряване” ООД изготвянето на конкурсна програма за провеждане 
на международен ограничен конкурс за придобиване на устройствена концепция за 
изграждането на градска среда за широко обществено ползване на територията на 
пристанище „Варна – изток”.

2. Възлага на Кмета на Община Варна и на Председателя на Общинския съвет Варна в срок 
до 28.02.2009 г. да проведат преговори с Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и Министерството на транспорта за подписване на споразумение за 
провеждане на процедурата по ЗОП, както и да извършат всички други необходими действия 
и да подпишат съответните документи за изпълнение на взетите по-горе решения.

3. След утвърждаване на конкурсната програма от Общински съвет- Варна, Община Варна, 
съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
Министерството на транспорта да обяви обществена поръчка по реда на чл. 94 и сл. от ЗОП – 
международен ограничен конкурс за придобиване на устройствена концепция за 
изграждането на градска среда за широко обществено ползване на територията на 
пристанище „Варна – изток”. Конкурсът да бъде последван от процедура по договаряне без 
обявление с класираните на първите места.

         /за – 29, против – 1, въздържали се – 2/

по точка  трета от дневния ред

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



- обявяване за частна общинска собственост на дворно място с площ 1996 кв.м., 
съставляващо УПИ XVІІІ – “за обществено обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. 
Варна, с АОС № 4881/публична/12.02.2008 г.

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Желка Георгиева Бойчева и Митко Стефанов Бойчев, чрез продажба на имот общинска 
собственост,находящ се в гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 19, 21, 23, представляващ земя с площ  
от 57,24 кв.м. ид.ч. от УПИ V- 15,7, кв.450, l-ви м.р. гр.Варна, ул."Цар Асен"№ 19, 21, 23; 

- обявяване за частна общинска собственост на имот – начално училище "Васил Левски", 
находящ се на ул. "Найчо Цанов"№ 14, УПИ І – 1086 "За начално училище", кв.70, по плана 
на 28 м.р. на гр.Варна, кв. Аспарухово;

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, улица "Йордан Йовков", представляващ: 
сграда със застроена площ 28,00 (двадесет и осем)кв.м.; конструкция - полумасивна; 
етажност - 1 етаж; година на построяване - 1970 г. и земя - поземлен имот 
№10135.3515.481.2, с площ 420,00 кв.м.; 

- прекратяване на съсобственост между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Иво Каменов Георгиев, чрез продажба на 
имот общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о."Сотира", представляващ земя с 
площ  113,00 кв.м. ид.ч. от УПИ XLIV- 303, 304, 305, 306, 383, 384, 385, 386, 396, 402, 403, 
1030, 1031, 9531, целият с площ 9807,00 кв.м., кв.24, с.о."Сотира", гр.Варна; 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
ЕТ"Сириус-57- Тихомир Димитров"-гр.Варна, чрез продажба на имот общинска собственост, 
находящ се град Варна, ул."Дубровник"; 

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Василка Пеева Петкова, чрез продажба на имот - общинска собственост, находящ се град 
Варна, на улица "Петко Напетов", № 56; 

- отмяна на решения на Общински съвет – Варна – №  506-7, № 507-7, № 508-7, № 509-7, № 
510-7 по протокол № 7/21.05.2008 г. и решения № 672-3, № 673-3, № 674-3, № 675-3, № 676-3 
по Протокол № 9/25, 28.07.2008 г.;

- провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за 
продажба на автомобил марка “Мерцедес”, модел 230, собственост на “Обреди” ЕООД; 
- даряване на два специализирани мотоциклета нововнос, за нуждите на “Общинска 
полиция”, собственост на "Обреди" ЕООД;

- включване на 2 бр. жилища във фонд “Резервен”; 

- промяна предназначението на 3 бр. жилища от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

- включване на 3 бр. жилища във фонд „Ведомствен”; 

- предоставяне безвъзмездно на социалните заведения Дневен център за деца и младежи с 
умствена изостаналост "Свети Йоан Златоуст", Домашен социален патронаж и Дом за стари 
хора "Гергана" на закупени от Община Варна  транспортни средства;

- приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2007 г., 
освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори 
и избиране на одитори за 2008 г. на:

       * „Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД; 

       * „Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД; 



       * „Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД; 

       * „Диагностично консултативен център „Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” 
ЕООД;

       * „Диагностично консултативен център V – Варна – „Света Екатерина” ЕООД;

       * „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД; 

       * „Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ - Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД;

       * „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД;

       * „Градски транспорт” ЕАД; 

       * „Обреди” ЕООД;

       * „Общинска охранителна фирма” ЕАД. 

- приемане на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад за 
дейността за 2007 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на 
директори и контрольори и избиране на одитори за 2008 г. на: 

          * “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД;

          * “Дворец на културата и спорта” ЕАД;

          * “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД;

          * “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “Проф. д-
р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД;

          * “Дентален център І - Варна” ЕООД; 

          * “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД;

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

          * “Ученическо и столово хранене” ЕАД; 

          * “Дезинфекционна станция” ЕАД; 

          * “Жилфонд” ЕООД – Варна; 

          * “Пазари” ЕАД – Варна;

- възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на доклад и предложение за 
преобразуването на “Дезинфекционна станция” ЕАД в общинско предприятие;

- замяна на недвижими имоти – имот-частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
улица "Овчо поле" № 26(двадесет и шест), представляващ земя - урегулиран поземлен имот 
VIII-3 с площ 270,00 кв.м., при граници: улица "Овчо поле", УПИ IX-4, УПИ III-9, УПИ VII-
2, в квартал 546 (петстотин четиридесет и шест) по плана на 14 (четиринадесети) 
микрорайон, по Акт за частна общинска собственост № 3113/09.07.2004 г., да бъде заменен 
срещу имот-частна собственост, находящ се в град Варна, улица "Струга" № 77 (седемдесет и 
седем), представляващ жилищна сграда със застроена площ 90,96 кв.м., построена в ПИ № 6 
от квартал 545, целия с площ 220,00 кв.м.;

- включване на 2 бр. жилища във фонд “Резервен”;

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Любчо Стилиянов Панайотов живущ в гр.Варна ул."Подвис" 27 вх.А, ет. 7 ап.70 и Мери 
Стилиянова Каракашева, живуща в гр.Варна ЖК"Възраждане" 22 ет.3 ап.13., чрез продажба 
на имот - общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Синчец”, представляващ земя с 



площ 180,00 (сто и осемдесет) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот VI1283,284 
(седем-двеста осемдесет и три, двеста осемдесет и четири) - целия с площ 526,00 (петстотин 
двадесет и шест) кв.м., в кв.38 (тридесет и осем), по плана на 25 (двадесет и пети) подрайон, 
на съсобствениците Любчо Стилиянов Панайотов и Мери Стилиянова Каракашева;

- отмяна на Решение № 4624-3 по Протокол № 50/24.01.2007 г.; 

- разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № ЗАО-49249/27.11.2008 
г.относно прекратяване на съсобственост върху поземлен имот № 10135.3512.224, целият с 
площ от 12890.00 кв.м, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” ІІ м.р. чрез замяна на 
притежаваните от Община Варна 2 374.00 кв.м ид.части, съгласно АОС № 2949/2004 г.срещу 
1648.00 кв.м ид.части от ПИ пл. № 2586 „за озеленяване, находящ се в 19-ти п.р.по плана на 
ж.к. „Чайка”, собственост на „БОЛЯРИ” ЕАД.

Докл.: Цв. ТЪНМАЗОВА – Председател ПК

Б. ГУЦАНОВ        – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Я :
ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ:

946-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 6, ал. 1 от ЗОС  и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ЗАО-5719/22.04.2008 г., Общински съвет – Варна обявява за частна 
общинска собственост дворно място с площ 1996 кв.м., съставляващо УПИ XVІІІ – “за 
обществено обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, с АОС № 
4881/публична/12.02.2008 г.

  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да състави Акт за частна 
общинска собственост за горепосочения имот.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 4, против - 37, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

Решението не се приема.
947-3. 1. На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.l, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.92, 
ал.5, във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-15250/21.08.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Желка Георгиева Бойчева и Митко 
Стефанов Бойчев, чрез продажба на имот-общинска собственост,находящ се в гр. Варна, ул. 
"Цар Асен" № 19, 21, 23, представляващ земя с площ  от 57,24 кв.м. ид.ч. от УПИ V- 15,7, 
кв.450, l-ви м.р. гр.Варна, ул."Цар Асен"№ 19, 21, 23, целият с площ 1200,00 кв.м. при 
граници: УПИ IV-14, ул."Цар Асен", УПИ V-17,6, УПИ VII-18, УПИ VIII-19, УПИ IX-20, на 
съсобствениците Желка Георгиева Бойчева и Митко Стефанов Бойчев. 
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 4385/28.05.2007 
г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка, чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на 
имота, в размер на 79570.00 лв. без включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 79570.00 лв.,  
както и ДДС в размер на 15914.00 лв.. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 



дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 26, против - 0, въздържали се – 2, отсъстват – 23/

948-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/184/10.10.2008 г., Общински съвет – Варна обявява за 
частна общинска собственост имот – начално училище "Васил Левски", находящ се на ул. 
"Найчо Цанов"№ 14, УПИ І – 1086 "За начално училище", кв.70, по плана на 28 м.р. на 
гр.Варна, кв. Аспарухово, с АОС (публична) № 4599/ 10.09.2007 г. 

  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да състави Акт за частна 
общинска собственост за горепосочения имот.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 26, против - 1, въздържали се – 6, отсъстват – 18/

949-3.  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал.l във връзка с чл.93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-8-9300/59/22.10.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, улица "Йордан Йовков", представляващ: сграда със застроена площ 28,00 
(двадесет и осем)кв.м.; конструкция - полумасивна; етажност - 1 етаж; година на построяване 
- 1970 г. и земя, представляваща поземлен имот №10135.3515.481 по кадастрална карта, 
одобрена със Заповед № РД-18-64 от 16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по 
геодезия, кадастър и картография, с площ 420,00 кв.м., който е идентичен с УПИ ХХIХ “за 
жилищно строителство и магазини (двадесет и девет), с площ 425,00 (четиристотин двадесет 
и пет) кв.м., при граници: УПИ ХХVIІ "за обществено обслужване, УПИ ХХVIII "за 
обществено обслужване, УПИ ІІ-279, УИИ ХХV-303, в квартал 40 (четиридесет), по плана на 
16 (шестнадесети) микрорайон, с начална тръжна цена в размер на 368 420,00 лева (триста 
шестдесет и осем хиляди четиристотин и двадесет) лева, в това число: за сграда - 10 620,00 
лв. и за земя - 357800,00 лв., без включен ДДС. 

       За имота има съставен АЧОС№ 4183/05.03.2007 г. 

2. На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет-Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез провеждане на 
публичен търг с явно наддаване, в размер на 368 420,00 лева (триста шестдесет и осем 
хиляди четиристотин и двадесет) лева, в това число: за сграда - 10620,00 лв. и за земя - 357 
800,00 лв., без включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 368 420,00 лева (триста 
шестдесет и осем хиляди четиристотин и двадесет) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг. 

3. Общински съвет – Варна утвърждава следните тръжни условия: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които: 

1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната агенция за 
приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 



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

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица (оригинал), а за фирмите, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър - актуално удостоверение за съдебна регистрация 
(оригинал) или заверено от участника физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - за еднолични търговци и 
юридически лица (оригинал); 

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

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица - оригинал; 

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от 
дирекция "Местни данъци" - оригинал; 

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

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

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател - за еднолични търговци и юридически 
лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за получаване и запознаване 
с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за извършен оглед на имота; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 36842,00(тридесет и шест хиляди 
осемстотин четиридесет и два)лева, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД - 
клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
XII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBАN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 ОО, при 
«Централна кооперативна банка» АД клон Варна. 

2.16. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 36 842,00 
(тридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и два)лева. 

Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи. 

  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от 
търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник.

/резултати от поименно явно гласуване: 



за – 29, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/

950-3. 1. На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.l, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл.92, 
ал.5, във връзка с чл.97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-23963/22.10.04.2008г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Марин Великов Митев, Тихомир 
Иванов Митев и Иво Каменов Георгиев, чрез продажба на имот общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, с.о."Сотира", представляващ земя с площ  113,00 кв.м. ид.ч. от УПИ 
XLIV- 303, 304, 305, 306, 383, 384, 385, 386, 396, 402, 403, 1030, 1031, 9531, целият с площ 
9807,00 кв.м., кв.24, с.о."Сотира", гр.Варна, при граници: УПИ ХХХV-1029, УПИ XXXVI-
309, УПИ XLII-382, УПИ XXIV-404, УПИ XLIII-I032, УПИ ХII-40б, УПИ XIII-400, УПИ 
XVI-399, УПИ УII-398, УПИ VIII-397, УПИ XIX-919, УПИ Х-920, УПИ XI-921, на 
съсобствениците Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Иво Каменов Георгиев. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 5018/23.06.2008 г. 

       2. На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-23969/22.10.2008 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота, в 
размер на 18 800,00 /осемнадесет хиляди и осемстотин/ лева, както и ДДС в размер на 3 
760,00 /три хиляди седемстотин и шестдесет/ лева,  определена от оценител на имоти.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 18 800,00 
лева, както и ДДС в размер на 3 760,00 лева. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

951-3. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 
92, ал. 5 във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ЗАО-23963/22.10.04.2008г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна ЕТ"Сириус-57- 
Тихомир Димитров"-гр.Варна, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в град Варна, ул."Дубровник", представляващ земя с площ от 115,00 кв.м. 
идеални части от УПИ XIV-“хлебопроизводство и търговия” – целия с площ 945,00 кв.м., при 
граници: ул. "Дубровник", парцел "Млечна кухня", зелени площи, парцел "Аптека", в кв.32 
по плана на 24 м.р. на гр. Варна, на съсобственика ЕТ "Сириус-57 - Тихомир Димитров" 
-гр.Варна. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 2091/20.08.2001г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка, чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 
Общински съвет - Варна одобрява пазарната оценка,  изготвена във връзка с продажба на 
имота, в размер на 117 578,00 (сто и седемнадесет хиляди петстотин седемдесет и осем) лева, 
без включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 117 578,00 
(сто и седемнадесет хиляди петстотин седемдесет и осем)лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 



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

952-3. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
92, ал. 5 във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ЗАО-23527/22.10.04.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Василка Пеева 
Петкова, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
улица "Петко Напетов" № 56 (петдесет и шест), представляващ земя с площ 166,34 (сто 
шестдесет и шест цяло и тридесет и четири стотни) кв.м. идеални части от поземлен имот № 
10135.52.178 (десет хиляди сто тридесет и пет точка петдесет и две точка сто седемдесет и 
осем) по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-40 от 14.07.2006 г. на 
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, кадастър и картография, целият с площ 
313,00 (триста и тринадесет) кв.м., който е идентичен с ПИ № 3 (три), в квартал 20 
(двадесет), по плана на 12 (дванадесети) м.р. на гр. Варна, на съсобственика Василка Пеева 
Петкова, ЕГН............... 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 3639/27.01.2006г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка,   изготвена във връзка с продажбата на 
имота, в размер на 97 140,00 (деветдесет и седем хиляди сто и четиридесет) лева, без 
включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 97 140,00 
(деветдесет и седем хиляди сто и четиридесет) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/

953-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9302/102/27.10.2008 г., Общински съвет – Варна отменя свои решения № 
506-7, № 507-7, № 508-7, № 509-7, № 510-7 по протокол № 7/21.05.2008 г. и решения № 672-
3, № 673-3, № 674-3, № 675-3, № 676-3 по Протокол № 9/25,28.07.2008 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

954-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, във 
връзка с докладна записка от Любчо Любчев – управител на “Обреди” ЕООД с вх. № ОС-8-
9901/11/10.07.2008 г., Общински съвет – Варна решава  “Обреди” ЕООД да проведе търг за 
продажба с тайно наддаване по реда на Наредбата по чл.8, ал. 2 от ЗОС на автомобил – марка 
“Мерцедес”, модел 230, ДР № В6136 СВ, двигател № 102982112250678 и № на рама WBD 
1240831F236079 с остатъчна стойност към 01.01.2008 г. – 0 лв. 
Пазарната цена на автомобил марка “Мерцедес” модел 230, собственост на търговското 
дружество, да бъде определена от лицензиран експерт-оценител.

След извършването на продажбата  средствата да бъдат използвани за закупуването на ДМА, 
необходими за развитие на общинското търговско дружество. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

955-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, във връзка с чл. 4, 



ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна дава съгласие "Обреди" ЕООД да дари на 
Община Варна два специализирани мотоциклета нововнос, (закупени със собствени 
средства), които да бъдат ползвани за нуждите на “Общинска полиция” със следните 
параметри: 

Наименование/модел бр. единична. цена лв. общо лв. 

Мотоциклет "Сузуки" модел
ДЛ 650 В СТРОМ 

2 14468.87 лв. 28937.75 лв. 

ДР № В 31 71 К; 
№ на двигателя Р 509173751;
№ на рама JS1B11111100140975;
ДР №В 31 73 К; 
№ на двигателя Р 509171610;
№ на рама JS1B11111100140405;

   

Специализирано оборудване
за мотоциклета

 2 3 158.59 лв. 6 317.18 лв.

Специализирано оборудване
за водача 

 2 1 179.80 лв.  3 359.60 лв.

 ОБЩО:   38 614.53 лв.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

956-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл.2, ал.2, изр. 2 от 
НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302/186/10.10.2008 г., Общински съвет – Варна включва 2 бр. жилища във фонд “Резервен”, 
както следва: 

1. ул.“Евлоги Георгиев” № 15 бл. - вх.  - ет.  6   ап.  48 - АОС  5098/08 г.   

2. ул.  “Брегалница” № 60  бл. 1 вх.  Г ет.  2 ап.  24 - АОС  4913/08 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

957-3.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-94.М/191/12.06.2008 г., № РД-8-94.Д/315/09.10.2008 г., 
№ РД-8-94.С/335/24.10.2008 г., Общински съвет – Варна променя предназначението на: 
957-3-1.   - 3 бр. жилища от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за настаняване под наем 
на граждани с установени жилищни нужди”, както следва: 

1. ж.к. “Младост” бл. 110 вх.  5 ет.  5    ап.  94 - АОС  2782/03 г.

2. ж.к  “Вл.Варненчик” бл. 403 вх.  13 ет.  3 ап.  58 - АОС  1407/99 г. 



3. ул. “Дрин” бл. 12 вх.  В   ет.  9  ап.  55    - АОС  1143/99 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

957-3-2.   - 2 бр. от фонд „Жилище за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” в „Жилище за продажба”, както следва:

1. ж.к. “Възраждане” бл. 7 вх.  2 ет.  3 ап.  29 - АОС  2794/03 г. 

2. ул. „Добротица” бл. 10 вх.  - ет.  3 ап.  5 - АОС  4224/07 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

958-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ат ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал.6 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/52/24.04.2008 г., Общински съвет 
– Варна  предоставя безвъзмездно за управление на социалните заведения закупени от 
 Община Варна транспортни средства, както следва: 

1. Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Свети Йоан Златоуст" - 
микробус марка "Мерцедес", модел Бенц 208 D, регистрационен № В94-24РА, рама № 
2WDB90236111P848841, двигател № Р6010112901, цвят - бял. 

2.Домашен социален патронаж - три броя микробуси марка “Форд”, модел “Транзит”: 

- регистрационен № В90-79РА,рама № WFOHXXGBVHTD76227, двигател 4FBTD76227, 
цвят-жълт/червен; 

-   регистрационен №В90-82Р А, рама № WFOHXXGBVHTD76236, двигател № 
4FBTD762275, цвят/жълт/червен; 

-   регистрационен № B90-81PA, рама № WFOHXXGBVHTD76237, двигател № 4FBTD76237, 
цвят жълт/червен. 

3. Дом за стари хора "Гергана" - специален автомобил-линейка, марка "Мерцедес", модел 
51ОК, регистрационен № В9079РA paмa № WDB6670611Р162708, двигател № 
10294610000896Е90, цвят бежов/червен. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

959-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен център І – 
“Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

959-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Иван Иванов - 
управител на “Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” 
ЕООД за 2007 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 



за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

959-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център І – “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД Красен Колев Матев за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

959-3-4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на “Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

960-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

960-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Ивелина Василева - 
управител на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

960-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД  
Диляна Мирославова Йорданова за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

960-3-4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на “АКТИВ” ООД за извършване на 
одиторски контрол на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

961-3-1.На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен център “Чайка” 
ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

961-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Юлияна Йоргова - 
управител на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 2007 г.



/резултати от поименно явно гласуване: 

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

961-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД  д-р 
Людмил Цветков за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

961-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

962-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен център “Свети 
Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

962-3-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Свилен Андонов - 
управител на “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово 
- Варна” ЕООД за 2007 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

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

962-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” 
– Аспарухово - Варна” ЕООД д-р Росен Русев за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

962-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано от д.е.с Светослав Петров Станиславов – 
управител, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично консултативен център 
“Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

963-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен център V  Варна 
– “Света Екатерина” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

963-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 



ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Галина Павлова - 
управител на “Диагностично консултативен център V Варна – „Света Екатерина” 
ЕООД  за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

963-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център V Варна – „Света 
Екатерина” ЕООД  Ивелина Стоянова за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

963-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано от д.е.с Светослав Петров Станиславов – 
управител за извършване на одиторски контрол на “Диагностично консултативен център V 
Варна – „Света Екатерина” ЕООД  за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

964-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор, и годишен доклад за дейността на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

964-3-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Драгомир Драганов – 
управител на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД  за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

964-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД д-р Деян Драгиев за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

964-3-4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – ВАРНА за извършване на одиторски контрол на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД за 2008 
г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

965-3-1.На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор и годишен доклад за дейността на “Амбулатория групова практика за 
специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 



2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

965-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Цветелина Дончева – 
управител на “Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ - 
Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

965-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Амбулатория групова практика за специализирана 
медицинска помощ - Център за психично здраве – Варна” ЕООД Румяна Вълчева за 
периода 01.01.07 г. до 31.12.07г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

965-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано от д.е.с Светослав Петров Станиславов, за 
извършване на одиторски контрол на “Амбулатория групова практика за специализирана 
медицинска помощ - Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

966-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор и годишен доклад за дейността на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

966-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Лазар Пашков – 
управител на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” 
ЕООД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

966-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 
І – Варна” ЕООД  Йордан Руменов Йорданов за периода 01.01.07 г. до 31.12.07г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

966-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано от д.е.с Светослав Петров Станиславов, за 
извършване на одиторски контрол на “Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина І – Варна” ЕООД  за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 



за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

967-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на “Градски транспорт” ЕАД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

967-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Градски 
транспорт” ЕАД в състав: Миглена Петрова Делчева,  Атанас Борисов Атанасов, Младен 
Радев Марчев, Павел Петров Кюрчев, Христо Миланов Цветков, за периода от 01.01.2007 г. 
до 31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

967-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира проф. д-р ик.н. Калю Донев за извършване на одиторски контрол на “Градски 
транспорт” ЕАД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

968-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди” ЕООД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

968-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност Любчо Любчев – управител 
на “Обреди” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

968-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД Теодора Станева и Георги Стефанов за 
периода 01.01.07 г. до 31.12.07 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

968-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за извършване на одиторски контрол на “Обреди” 
ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

969-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на “Общинска охранителна фирма” ЕАД, за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 



за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

969-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД в състав: Димитър Иванов Чутурков, Манол Петков Манолов и 
Красимира Тодорова Александрова, за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

969-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира “Приморска одиторска компания” ООД, представлявано от Илия Неделчев 
Илиев – управител, за извършване на одиторски контрол на “Общинска охранителна 
фирма” ЕАД  за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

970-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с  чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично-консултативен 
център ІV - Варна” ЕООД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

970-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност управителя на 
“Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

970-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД д-р 
Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.07 г. до 31.12.07 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

970-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от  Надя Енчева Костова – управител, за 
извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” 
ЕООД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

971-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  Общински съвет –
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Дворец на културата и спорта” ЕАД, за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

971-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД в състав: Георги Стефанов Недялков, Анна Кънчева Костадинова, 



Борислав Василев Люцканов, Милен Николов Бакърджиев, Симеон Нанев Варчев, Сергей 
Сергеев и Ерджан Себайтин Ебатин, за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

971-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от д-р Надя Енчева Костова – управител,  за 
извършване на одиторски контрол на “Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

972-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 2007 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

972-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД в състав: Светлан Димов  Стоянов, Николай Русков Неделчев и 
Георги Христов Дживелски за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

972-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на одиторски контрол на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

973-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор, и годишен доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

973-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Петър Атанасов – 
управител на  “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

973-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева - 
Коцева за периода 01.01.07 г. до 31.12.07 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 



за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

973-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “Турексперт” ООД, представлявано от Пенка Кирилова Жекова – управител, за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

974-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран 
одитор, и годишен доклад за дейността на  “Дентален център І Варна” ЕООД за 2007 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

974-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Слава Даковска – 
управител на  “Дентален център І Варна” ЕООД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

974-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” ЕООД д-р Петър Липчев за 
периода 01.01.07 г. до 31.12.07 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

974-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “Приморска одиторска компания” ООД, представлявано от  Илия Илиев и 
Анелия Люцканова – управители, за извършване на одиторски контрол на “Дентален център 
І Варна” ЕООД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

975-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с  чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД за 2007 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

975-3-2. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания 
със стационар” ЕООД д-р Емилия  Цветанова Младенова за периода 01.01.07 г. до 31.12.07 
г. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

975-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за извършване на одиторски контрол на “Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД за 2008 г.



/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ:
976-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 
2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Иван Митишев – 
управител на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар” ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 19, против - 14, въздържали се – 3, отсъстват – 15/ 

Решението не се приема.
977-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с  чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” 
ЕООД за 2007 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

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

977-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Господин Игнатов – 
управител на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – 
“д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД  за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

977-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД Евелина Димчева за периода 
01.01.07 г. до 31.12.07 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

977-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за извършване на одиторски контрол на 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна” ЕООД  за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

978-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2007 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

978-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД в състав: Емил Йорданов Маринов, Йордан Христов Стоянов и 



Румен Тодоров Радев за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

978-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за извършване на одиторски контрол на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 20/ 

979-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Дезинфекционна станция” ЕАД за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

979-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на 
“Дезинфекционна станция” ЕАД в състав:  Албена Стойчева Йорданова, д-р Соня Цекова и 
Иван Маринов Вълчев за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

979-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на одиторски контрол на 
“Дезинфекционна станция” ЕАД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

980-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 
2 от ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и годишен доклад за 
дейността на “Жилфонд” ЕООД - Варна за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

980-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност Станислав Антонов – 
управител на “Жилфонд” ЕООД - Варна за 2007 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

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

980-3-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД - Варна Златко Стефанов за периода 
01.01.07 г. до 31.12.07 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

981-3. Общински съвет – Варна решава проекта за решение с текста: „На основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава “Жилфонд” ЕООД – Варна да бъде 
включено в приходната част на  Годишния план за Приватизация за 2009 г.” да бъде оттеглено 



от разглеждане на заседанието на Общинския съвет, проведено на 09, 11.12.2008 г.

/за – 31, против – 0, въздържали се – 5/

982-3. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
98, във връзка с чл. 92, ал. 6, т. 6.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-22762/21.10.2008 г., Общински съвет – Варна решава да бъде допусната 
процедура за замяна на недвижими имоти, както следва: имот - частна общинска собственост, 
находящ се в град Варна, улица "Овчо поле" № 26(двадесет и шест), представляващ земя - 
урегулиран поземлен имот VIII-3 с площ 270,00 кв.м., при граници: улица "Овчо поле", УПИ 
IX-4, УПИ III-9, УПИ VII-2, в квартал 546(петстотин четиридесет и шест) по плана на 
14(четиринадесети) микрорайон на гр. Варна, по Акт за частна общинска собственост № 
3113/09.07.2004 г., да бъде заменен срещу имот-частна собственост, находящ се в град Варна, 
улица "Струга" № 77 (седемдесет и седем), представляващ жилищна сграда със застроена 
площ 90,96 кв.м., построена в ПИ № 6 от квартал 545, целия с площ 220,00 кв.м., при 
граници: ПИ № 7, ПИ № 5, ПИ. № 10 и улица "Струга", състояща се от две отделни жилища, 
както следва: Данко Жеков Минков е собственик на дял 1, с обща застроена площ 57,32 кв.м., 
състоящ се от: преддверие, две стаи и кухня, всички те са с отделен вход със застроена площ 
46,08 кв.м. при граници: дял втори, двор на ПИ № 6 от кв. 545, улица "Струга", ПИ № 7 от кв. 
545, външна баня с тоалет № 1 със застроена площ 3,37 кв.м. и външно складово помещение 
№ 1 със застроена площ 7,87 кв.м., както и 1/2 идеална част от дворното място, а Николина 
Атанасова Минкова е собственик на дял ІІ, с обща застроена площ 55,50 кв.м., състоящ се от: 
преддверие, дневна с кухня и една стая, всички те са с отделен вход със застроена площ 44,88 
кв.м. при граници: дял първи, двор на ПИ. № 6 от кв. 545, външен тоалет с баня № 2 на дял ІІ 
и склад №1 на дял I, ПИ № 7 от кв. 545, външна баня с тоалет № 2 със застроена площ 3,66 
кв.м., и външно складово помещение № 2 със застроена площ 6,96 кв.м., както и 1/2  идеална 
част от дворното място, собственост на Данко Жеков Минков ЕГН  ................ и Николина 
Атанасова Минкова ЕГН  .................. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 
Общински съвет – Варна одобрява пазарни оценки на имотите, определени от оценители на 
имоти, във връзка с извършване на замяната, както следва: 

       1. За недвижим имот - частна собственост, находящ се в град Варна, улица "Струга" № 
77, представляващ сграда и земя, който се засяга от уличната регулация на бул. "Васил 
Левски", в размер на 217 320,00 (двеста и седемнадесет хиляди триста и двадесет) лева, без 
включен ДДС, в това число: за сграда 44780,00 (четиридесет и четири хиляди седемстотин и 
осемдесет) лева и за земя 172 540,00 (сто седемдесет и две хиляди петстотин и четиридесет) 
лева. 

       2. За недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, улица 
"Овчо поле" № 26, представляващ земя с площ 270,00 кв.м., в размер на 342 230,00 (триста 
четиридесет и две хиляди двеста и тридесет) лева, без включен ДДС. 

3. Замяната да се извърши по определените и приети пазарни оценки на имотите, определени 
от оценители на имоти, като Данко Жеков Минков и Николина Атанасова Минкова дължат 
доплащане на Община Варна, за уравнение на разликата между стойностите на двата имота, 
на сума в размер на 124 910, 00 (сто двадесет и четири хиляди деветстотин и десет) лева, без 
ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 31, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 



983-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от 
НУРУЖНГНПОЖ и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/118/08.12.2008 г., Общински съвет – Варна включва 2 бр. жилища във фонд 
„Резервен” и 3 бр. жилища във фонд “Ведомствен”, както следва: 

Резервни жилища:

1. ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 203 вх.  2 ет.  6   ап.  
58         

- АОС  2071/01 г.

2. ул.  “Свобода” бл. 1 вх.  1 ет.  6 ап.  24 - АОС  2394/02 г.

Ведомствени жилища:

1. ул.”Гоце Делчев” № 63 бл. - вх. - ет. 3 ап. 4 - АОС № 5395/2008г.

2. ул.”Гоце Делчев” № 63 бл. - вх. - ет. 4 ап. 7 - АОС № 5396/2008г.

3. ул.”Гоце Делчев” № 63 бл. - вх. - ет. 5 ап. 10 - АОС № 5397/2008г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

984-3. 1. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 92, ал. 5 и чл. 97 от НРПУРОИ 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-2-94.Л/10/04.06.2008 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Любчо Стелиянов Панайотов ЕГН  ...................., живущ в гр.Варна 
ул."Подвис" 27 вх.А, ет. 7 ап.70 и Мери Стелиянова Каракашева ЕГН .................., живуща в 
гр.Варна ЖК"Възраждане" 22 ет.3 ап.13., чрез продажба на имот - общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, ул. “Синчец”, представляващ земя с площ 180,00 (сто и осемдесет) 
кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот VI1283,284 (седем-двеста осемдесет и три, 
двеста осемдесет и четири) - целия с площ 526,00 (петстотин двадесет и шест) кв.м., в кв.38 
(тридесет и осем), по плана на 25 (двадесет и пети) микрорайон на гр. Варна, на 
съсобствениците Любчо Стелиянов Панайотов и Мери Стелиянова Каракашева. 
За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 3245/17.11.2004г.

2.  На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-2-94.Л/10/04.06.2008 г., Общински съвет 
– Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота, в размер на 
135 540,00 (сто тридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС, 
определена от оценител на имоти. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени за сумата от 135 540,00 
(сто тридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС, определена от 
оценител на имоти. 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

985-3. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА и писмо на Кмета на Община Варна с вх. № 



ОС-8-9302/167/19.09.2008 г., Общински съвет – Варна отменя  свое Решение № 4624-3 по 
Протокол № 50/24.01.2007 г. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

986-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Пазари” ЕАД - Варна за 2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

986-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ,  Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - 
Варна в състав: М.Тодоров, Ен. Стоянов, Т. Грудев, Г. Генов, Н. Рафаилов за периода от 
01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

986-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира проф. д-р ик.н Калю Донев за извършване на одиторски контрол на “Пазари” 
ЕАД - Варна за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

987-3. І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.41, ал.2  във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС 
и по предложение от Кмета на Община Варна вх. № ЗАО-49249/27.11.2008 год., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от оценител на имоти, във връзка с 
разпоредителна сделка за ликвидиране на съсобственост чрез замяна върху имоти,  както 
следва: 

• Пазарна оценка  за 2 374.00 кв.м от Поземлен имот  №10135.3512.224 находящ се в 
гр.Варна,  ж.к.”Младост” ІІ – ри м.р., целият имот с площ 12 890.00кв.м,  собственост 
на  Община Варна,  в размер  на  352 400.00 лева. 

• Пазарна оценка за 1648.00 кв.м ид. части от  Поземлен имот пл. №2586, предвиден “за 
озеленяване”, попадащ в кв.10 по плана на 19-ти м.р. на гр.Варна целият с площ от 
7580.00 кв.м., собственост на “БОЛЯРИ” ЕАД, в размер на 349 600.00 лева. 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА,  чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.97 във 
връзка с чл. 92, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие  да се ликвидира 
съсобствеността върху Поземлен имот  № 10135.3512.224, целият с площ от 12 890.00 кв.м, 
находящ се в гр.Варна,  ж.к.”Младост” ІІ – ри м.р. чрез замяна на  притежаваните от Община 
Варна 2 374.00кв.м  ид. части, съгласно АОС №2949/2004год. срещу 1648.00кв.м ид. части от 
ПИ пл.№2586 “за озеленяване”, собственост на “БОЛЯРИ” ЕАД , находящ се в 19-ти п.р.  по 
плана на ж.к. „Чайка”,  описан  в АОС №2774/2003год.

Ликвидирането на съсобствеността да бъде извършено по горепосочените пазарни цени, 
определени от оценител на имоти. 

Съсобствениците “БОЛЯРИ” ЕАД  следва да заплатят разликата в пазарните стойности на 
двата имота, предмет на замяна, в размер на 2 800.00 лева и  ДДС в размер на 20%, начислени 
върху  сумата от 362 972.00  лева или сумата от 72 594.40 лева.

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



сделка.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

по точка  четвърта от дневния ред

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

-  утвърждаване на лицензирани оценители и правоспособни юристи за изготвяне на 
приватизационни оценки и анализи на правното състояние;

- финализиране на приватизационни процедури за обекти по приходната част на Годишния 
план за приватизация за 2008 г.;

- финализиране на приватизационна процедура за продажбата на „Топлострой” ЕООД във 
връзка с молба вх. № ОбС-8-2600(115)/28.11.2008 г. 

-  актуализация на приходната и разходната част на Годишния план за приватизация за 2008 г.

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

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

Р Е Ш Е Н И Я :
988-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.6.1. от Правилник за дейността на 
комисията за приватизация и следприватизационен контрол и свое решение №861-
6/10/23,29.10.2008г., Общински съвет – Варна утвърждава лицензирани оценители за 
изготвяне на приватизационни оценки на предложените за приватизация обекти, както 
следва:

• МАКСИМ НИКОЛОВ СТАВРЕВ 
• “БУЛКАРГО” ООД 
• “ВЕЛИНОВ КОНСУЛТ” ЕООД 
• ЕТ “МАКЕН – МАРИН МИХАЙЛОВ” 
• КАЛИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА 
• СТЕФАН ИВАНОВ БЯНОВ 
• ПЕТКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА 
• ПЕНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА 
• ЦВЕТА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА 
• ЖИВКО БОРИСОВ БАЕВ 
• “ГАЛАКТ” ООД 
• “ИМИЛЕКС” ООД 
• КИЧКА ТОДОРОВА КАТЕЛИЕВА 
• ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА 
• “РЕНИТА ЕКСПЕРТ” ЕООД 
• “ФОРУМ” ЕООД. 

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

989-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6 и чл.6.1. от Правилник за дейността на 
комисията за приватизация и следприватизационен контрол и свое решение №861-
6/10/23,29.10.2008г., Общински съвет – Варна утвърждава правоспособни юристи за 
изготвяне на правни анализи на предложените за приватизация обекти, както следва:



• ИВАН ВАСИЛЕВ КАРАБОЕВ 
• ТОМИНА НИКОЛОВА ТОМОВА. 

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

990-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.39 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с изпълнение на свое решение №605-4/8/ 
25.06.2008 г. и изготвен протокол от 27.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000 г. и представляващ две стаи в 
сутерена със застроена площ 45,00 кв.м., заедно с 11,11% идеални части от общите части на 
сградата, 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., в качеството си на орган по чл.3, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

Във връзка с неплащане на цената в срока, определен с решение №856-6/10/ 23,29.10.2008г. 
на Общински съвет – Варна, достигната при проведен на 27.08.2008г. 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 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., задържа депозита за участие в 
публичния търг с явно наддаване на ЕТ “Манекс – Наско Манасиев” в размер на 13 000лв. 
/тринадесет хиляди лева/.

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

991-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.37, 
ал.1 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с изпълнение на свое 
решение №605-4/8/25.06.2008 г. и изготвен протокол от 27.08.2008г., касаещ проведен 
публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000 г. и представляващ две 
стаи в сутерена със застроена площ 45,00кв.м., заедно с 11,11% идеални части от общите 
части на сградата, 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., в качеството си на орган по чл.3, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – 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 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. с “КЛАС АГРО” ЕООД, 
ЕИК:103790419, с управител и представляващ Георги Атанасов Атанасов – 
ЕГН: ....................... класирано на второ място в проведения публичен търг с явно наддаване, 
при следните условия:

1.1. Определя срок 20 /двадесет/ дни от приемане на настоящото решение за внасяне отново 
на депозита за участие и представяне на декларация за произход на средствата.



1.2. Достигнатата при търга цена, предложена от “КЛАС АГРО” ЕООД, в размер на размер на 
308 059,20лв. /триста и осем хиляди петдесет и девет лева и двадесет стотинки/, в това число 
38 059,20лв. /тридесет и осем хиляди петдесет и девет лева и двадесет стотинки/ данък върху 
добавената стойност /ДДС/ да се заплати в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото 
решение, преди сключване на договора и без използване на други законни платежни 
средства. 

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

992-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.39 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с изпълнение на свое решение №606-
4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 28.08.2008г., касаещ проведен 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., заедно с правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, 
т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

Във връзка с неплащане на цената в срока по решение №857-6/10/ 23,29.10.2008г. на 
Общински съвет – Варна, достигната при проведен на 28.08.2008г. 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., заедно с правото на строеж, задържа депозита за участие в 
публичния търг с явно наддаване на Полина Любомирова Димитрова в размер на 11 500лв. 
/единадесет хиляди и петстотин лева/.

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

993-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.37, 
ал.1 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите; във връзка с изпълнение на свое решение 
№606-4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 28.08.2008г., касаещ проведен 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., заедно с правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, 
т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – 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., заедно с правото на строеж с 
“ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК:103259183, с управител и 
представляващ Григор Георгиев Фиданов – ЕГН: ......................., класирано на второ място в 
проведения публичен търг с явно наддаване, при следните условия:

1.1. Определя срок 20 /двадесет/ дни от приемане на настоящото решение за внасяне отново 
на депозита за участие и представяне на декларация за произход на средствата.

1.2. Достигнатата при търга цена, предложена от “ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА 
КОМПАНИЯ” ЕООД, в размер на 420 000лв. /четиристотин и двадесет хиляди лева/ да се 
заплати в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, преди сключване на 



договора и без използване на други законни платежни средства. 

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

994-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.39 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с изпълнение на свое решение №608-4/8/ 
25.06.2008г. и изготвен протокол от 29.08.2008г., касаещ проведен 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 и от 
правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – 
Варна реши:

Във връзка с неплащане на цената в срока по решение №859-6/10/ 23,29.10.2008г. на 
Общински съвет – Варна, достигната при проведен на 29.08.2008г. 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 и от 
правото на строеж, задържа депозита за участие в публичния търг с явно наддаване на 
“ИНФОТУР” ЕООД в размер на 16 800лв. /шестнадесет хиляди и осемстотин лева/.

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

995-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.37, 
ал.1 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с изпълнение на свое 
решение №608-4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 29.08.2008г., касаещ проведен 
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 и от правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 
от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – 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 и от правото на строеж с ТОШО СТАНЧЕВ РУСИНОВ – 
ЕГН: ......................,  класиран на второ място в проведения публичен търг с явно наддаване, 
при следните условия:

1.1. Определя срок 20 /двадесет/ дни от приемане на настоящото решение за внасяне отново 
на депозита за участие и представяне на декларация за произход на средствата.

1.2. Достигнатата при търга цена, предложена от ТОШО СТАНЧЕВ РУСИНОВ, в размер на 
296 000лв. /двеста деветдесет и шест хиляди лева/ да се заплати в срок 30 /тридесет/ дни от 
приемане на настоящото решение, преди сключване на договора и без използване на други 
законни платежни средства. 

 



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

996-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 от ЗПСК и във връзка с молба 
входящ №ОБС-8-2600/115/28.11.2008г. от “ЕВРО ИМОТИ” АД /с предишно наименование 
“ТОПЛОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” АД/, ЕИК:103301604, представлявано от Изпълнителния 
директор Славчо Георгиев Славов – ЕГН: ......................, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, 
т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Дава съгласие за окончателно плащане по приватизационни договори №ВД-
2600/57/14.04.2000г. и №ВД-9200/230/02.06.2000г., касаещи продажбата на 4 302 дяла /100%/ 
от капитала на “ТОПЛОСТРОЙ” ЕООД в размер на 143 955,49лв. /сто четиридесет и три 
хиляди деветстотин петдесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки/, както следва:

1.1. Вноски по приватизационни договори №ВД-2600/57/14.04.2000г. и  №ВД-
9200/230/02.06.2000г. за 2009г. и 2010г. в размер на 134 479,34лв. /сто тридесет и четири 
хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и тридесет и четири стотинки/.

1.2. Неустойки по плащания по приватизационни договори №ВД-2600/57/ 14.04.2000г. и 
№ВД-9200/230/02.06.2000г. за периода от 2002г. до 2008г. в размер на 9 476,15лв. /девет 
хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и петнадесет стотинки/.

2. Дава съгласие за деактуване на имотите – общинска собственост, по приватизационни 
договори №ВД-2600/57/14.04.2000г. и №ВД-9200/230/02.06.2000г. и за заличаване на 
вписаната договорна ипотека, след заплащане на сума в размер на 143 955,49лв. /сто 
четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки/.

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

997-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗПСК и във връзка със 
свое решение №792-1/10/23,29.10.2008 г., Общински съвет – Варна актуализира Годишния 
план за приватизация за 2008 г. в приходната и разходната част, съгласно приложение.

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

по точка  пета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет”  относно: 

- осигуряване на целеви средства за довършителни  строително-монтажни работи на блок 
“Христо Ботев”;

- приемане на План-сметка за дейност «Чистота» за 2009 г.;  

- актуализиране на решение № 4777-2/52/16.03.2007г. за финансиране на инвестиционни 
обекти на територията на Община Варна, чрез банков заем;

- промяна в Приложение № 2 към „Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна”; 

- предложение за опрощаване на държавни вземания;   

- освобождаване от такса битови отпадъци.  

- изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна”; 

- определяне размера на такса за битови отпадъци за 2009 г.; приемане на актуализирани 
варианти на: „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 



услуги на територията на Община Варна”, Приложение № 1 и Приложение № 2 към същата; 

- финансиране на Центровете за социални услуги по Социалната програма – общинска 
делегирана дейност от 01.01.2009 г.;

- участие на Община Варна с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», процедура  BG 161 PO 
005/08/1.10/02/04 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации с над 10 000 е.ж.»,  Приоритетна ос 1: «Подобряване и развите на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и населени 
места под 2 000 е.ж. попадащи в градски агломерации ариали»; 

- кандидатстване на Община Варна по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03 “За по-добро 
бъдеще на децата” наименование на проекта: Заедно за децата на Варна. 

- одобряване на две нови щатни бройки в ОП „Инвестиционна политика”;

- разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна относно необходимостта от  
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по единни разходни стандарти на паралелки в общинските училища ОУ „Кап. 
Петко войвода”, ОУ „П. Волов”, ОУ „Кл.Охридски”, с. Константиново и Оздравително 
училище „Д-р Н. Димитров”;                   

- съфинансиране на проект за газификация на студентско общежитие: блок 3, находящо се в 
гр. Варна, ул. „Брегалница” – публична държавна собственост, съгл. АДС № 1175/04.06.1998 
г., предоставено за управление на МУ„Проф. д-р П. Стоянов” със заповед № 1293/02.12.1997 
г. на Областен управител – Варна и газификация на студентско общежитие – блок 35, 
находящо се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” – публична държавна собственост, съгл. АДС № 
1176/04.06.1998 г., предоставено за управление на МУ „Проф. д-р П. Стоянов” със заповед № 
1293/02.12.1997 г. на Областен управител – Варна.

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 41
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
998-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка писмо № 08-00-1562/27.10.2008 г. 
на Министерството на финансите и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
0400/419/24.11.2008 г., Общински съвет-Варна дава съгласие планираните довършителни  
строително-монтажни работи за блок “Христо Ботев” по извънбюджетната план-сметка 
«Приватизация» да бъдат изплатени от Бюджет 2008 г.на Община Варна с целево 
осигурените средства от Министерството на финансите на Република България, в размер на 
199 943 лв.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

999-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т.7 от ЗМСМА, чл. 66 
ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/73/27.11.2008 г., 
Общински съвет-Варна приема План-сметка за дейност «Чистота» 2009 г, съгласно 
приложение.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

1000-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, решение № 4777-2/52/16.03.2007 г. на 



Общински съвет – Варна за финансиране на инвестиционни обекти на територията на 
Община Варна, чрез банков заем и във връзка с решение № 791-1/10/23,29.10.2008 г. на 
Общински съвет - Варна за актуализиране на Бюджет 2008г. и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-8-9302/233/27.11.2008 г., Общински съвет-Варна дава съгласие за 
финансиране на обекти от инвестиционна програма по Бюджет 2008 на Община Варна, с 
остатъка от неусвоения банков заем, одобрен с решение № 4777-2/52/16.03.2007 г., в размер 
на 14 436 978 лв. с ДДС, съгласно приложен списък.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против - 1, въздържали се – 5, отсъстват – 10/ 

1001-5. На основание чл. 21, ал. 1,т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-8-9302/231/25.11.2008 г.,, Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 2014-3-(37)/31.07.2002г. считано от 01.01.2009 г.

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

1002-5. На основание чл. 21, ал.1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ и по 
предложение от Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/231/25.11.2008 г., Общински 
съвет- Варна отменя т. 6.3 «Поставяне на стикер с холограма - таксиметрова дейност» от 
раздел VІ на Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна и приема нова номерация в раздел 
VІ, както следва:

Досегашните точки с номера 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 и 6.9 стават съответно точки с номера 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 6.7 и 6.8. 

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

1003-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ, чл. 3а, ал. 2 
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 8 от Закона за туризма и по предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-8-9302/231/25.11.2008 г., Общински съвет- Варна отменя раздел ХІ 
“Дирекция “Култура и духовно развитие” на Приложение № 2 към Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
приема нов раздел ХІ “Дирекция “Култура и духовно развитие”, със следния текст: 

ХІ. Дирекция "Култура и духовно развитие"
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА  

11.1 Входни билети ЦЕНИ 

 За възрастни За деца

Отдел "Археология" 10.00 лв 2.00лв

Обект "Римски терми" 4.00 лв 2.00лв

Обект "Аладжа манастир" 5.00 лв 2.00лв

Обект "Побити камъни" 3.00 лв 2.00лв

Отдел "Етнография" 4.00 лв 2.00лв

Отдел "Природа" 3.00 лв 2.00лв

Отдел"Българските земи ХV -ХІХ в." 3.00 лв 2.00лв



Отдел "Нова история" 4.00 лв 2.00лв

Отдел"Художествен"-КМ "Г.Велчев" 2.00 лв 1.00лв

Цени на билети за групови посещения на чуждестранни посетители над 10 души 

Отдел "Археология" 8.00 лв 2.00лв

Обект "Римски терми" 3.00 лв 2.00лв

Обект "Аладжа манастир" 3.00 лв 2.00лв

Обект "Побити камъни" 2.50 лв 1.00лв

Отдел "Етнография" 3.00 лв 1.00лв

Отдел "Природа" 2.50 лв 1.00лв

Отдел"Българските земи ХV -ХІХ в." 2.50 лв 1.00лв

Отдел "Нова история" 3.50 лв 1.00лв

Отдел"Художествен"-КМ "Г.Велчев" 1.50 лв 1.00лв

11.2 Изнасяне на беседи За индивидуални 
посетители При групови посещения

Отдел "Археология" 20.00 лв 30.00лв

Обект "Римски терми" 20.00 лв 30.00лв

Обект "Аладжа манастир" 20.00 лв 20.00лв

Обект "Побити камъни" 20.00 лв 20.00лв

Отдел "Етнография" 10.00 лв 20.00лв

Отдел "Природа" 10.00 лв 20.00лв

Отдел"Българските земи ХV -ХІХ в." 5.00 лв 10.00лв

Отдел "Нова история" 10.00 лв 20.00лв

11.3. Специализирани програми в "Учебна експозиция" на отдел “Археология” 

 Учебна експозиция - отдел "Археология" 5,00 лв

11.4 Услуги на юридически и физически лица 

* Такса за извънредно отваряне на музей 30,00лв./час



* Ксерокопия на документи, снимки и други материали   

- за формат А-3 1,50 лв./стр.

- за формат А-4 1,00 лв./стр.

* Изработване на черно-бял негатив от музейните фондове 6,00 лв. /бр.

* Копиране на чернобяла снимка от музейните фондове   

  За формат 9/12 2.00 лв./бр.

  За формат 13/18 3.00 лв./бр

  За формат 24/30 4.00 лв./бр

 За формат 30/40 10.00 лв./бр

  

* Копиране на цветни снимки от музеен фонд За формат 9/12 2.00 лв./бр

* За изнасяне на оригинални материали за копиране с 
придружител извън музея 2.00 лв./стр.  

* Специализирана консултация за предложен материал от 5.00 до 100.00 лв  

* Изготвяне на тематични планове за изложби по външни 
поръчки от 300.00 до 1000.00 лв  

* Организиране на изложби по външни поръчки от 500.00 до 1000.00 лв  

* Изготвяне на материал - справка за събитие или 
личност 20.00 лв./стр.  

* Изготвяне на историческа справка за предмет 20.00 лв./стр.  

* Предоставяне на печатни материали за еднократно 
ползване в музея 5.00 лв./бр.  

* Изготвяне на доклади по външни поръчки 100.00 лв./бр  

* Любителско видеозаснимане в музеите 20.00 лв./час  

* Професионално заснимане с камера от 200.00 до 1000.00 лв  

* Фотозаснимане на материали от фондовете на музеите-
предмет или документ от 20.00 - 200.00 лв.  

* Любителско фотозаснимане в експозициите 20.00 лв./час  



* Професионално фотозаснимане в музеите 100.00 лв./час  

* Предоставяне на музейни материали за заснимане на 
филми или телевизионни предавания 200.00 лв./час  

* Предоставяне на касета от аудиофонда за презапис с 
придружител 50.00 лв./бр.  

* Предоставяне на касета от видеофонда за презапис с 
придружител 300.00 лв./бр.  

11.5 Цена за възстановяване на консумативи /ел.енергия за прожектори и 
почистване/ за провеждане на мероприятия извън програмата на общината :   

- за репетиции 
- за концерти, представления и др. 

50 лв./час
100 лв./час  

11.6 Аранжиране на зали и открити пространства за изложби 150 лв./час 

11.7 Научни и рекламни издания финансирани от РИМ - Варна се продават със 
себестойност завишена със следните проценти :   

- рекламни материали 
- научни издания 

50 %
70 %  

11.8 Услуги от ателието за консервация и реставрация при РИМ-Варна ЦЕНИ 

* Консервация и реставрация /стойността на труда е в зависимост от състоянието на движимия паметник на 
културата/

Реставрация на икони - за 25 кв.см от 75.00-150.00 лв  

Реставрация на живопис - за 25 кв.см от 50.00-150.00 лв  

Реставрация на хартия - за 25 кв.см от 15.00 - 50.00 лв  

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ"   

11.9 Годишни читателски такси: ЦЕНИ 

 * за възрастни читатели 10.00 лв

 * за читатели-пенсионери4.00 лв

 * за читатели на Детски и 
средношколски отдел 5.00 лв

Забележки:
1. Читателите-инвалиди не заплащат читателска такса;
2. Първото дете от многодетни семейства (2 и повече деца) заплаща читателска 

  



такса.
Останалите деца (от същото семейство) - читатели на Детския и 
средношколски отдел и отдел "Изкуство" се освобождават от читателски 
такси; 

11.10 Читателски карти за определен период от време: ЦЕНИ 

 * за 6 месеца 6.00 лв

 * за 1 месец 4.00 лв

 * дневен пропуск 1.00 лв

 читатели-пенсионери:  

 * за 6 месеца 2.00 лв

 читатели на детски и 
средношколски:   

  * за 6 месеца 3.00 лв

 * за 1 месец 2.00 лв

 * дневен пропуск 1.00 лв

11.11  За възстановяване на загубена читателска 
карта: ЦЕНA 1.50 лв

11.12 Глоби за пресрочено връщане на заети библиотечни документи:   

  * закъснение до 6 месеца 0.75 лв.за
всеки месец

 * закъснение над 6 
месеца

читателят губи правото да 
заема литература за дома в 
срок от 6 месеца
11.13  Цени за интернет-
достъп: 

* Интернет достъп 
- самостоятелна 
работа

1.20 
лв./час

Забележкa: 

Минимално време 
за таксуване

до 15 
мин/0.
30 лв

* Текстообработка 
- самостоятелна 

1.00 



работа лв./час

* Сканиране  

** сканиране на 
книга/списание

0.50 
лв.до 
1.00 
лв.на 
стр.

** сканиране на 
графика

1.00 
лв.до 
2.00 
лв.на 
стр. 

** сканиране на 
микрофилм/микро
фиш

1.00 
лв.до 
2.00 
лв.на 
кадър 

** запис върху CD-
ROM на 
библиотеката

1.00 
лв.

Забележкa:

1. Цените за сканиране на 
книга/списание, графика и 
микрофилм/ микрофиш се 
определят според 
спецификата на 
изискванията на 
читателите.

2. Срокът на изпълнение 
се определя според 
спецификата на заявката.

11.14 Ползване на технически средства на библиотеката:   

ОТДЕЛ "ИЗКУСТВО"  

* Ползване на специализирани технически средства в 
аудиозалата 2.00 лв. на час  

11.15 Справочно-библиографски и информационни услуги:   

* Библиографски справки ЦЕНИ --- СРОК  



** писмена справка с голяма ретроспекция Изпълнение от 5 до 10 
дни - 10.00 лв.   

** бърза справка Изпълнение до 3 дни – 
5.00 лв.  

** експресна справка Изпълнение до 2 часа – 
6.00 лв.  

Забележкa:  

1. В цената на бързите и експресните справки е включена разпечатката.   

11.16 Цени на МЗ(междубиблиотечно заемане) и ММЗ(междунар. междубибл. 
заемане) :   

Заемането на материали от чужди библиотеки става срещу читателска карта поне за 
6 месеца.   

*заявка на библиотечни материали от друга библиотека в 
страната 2.00 лв  

*заявка за библиотечни материали от библиотека в 
чужбина 5.00 лв  

Забележкa:  

Читателят поема пощенските разходи и таксите на библиотеките, които предоставят 
материалите.   

11.17.Копирни услуги и разпечатване на принтер:   

* Едностранно копиране A4 0.08 лв./стр.  

* Едностранно копиране A4 - репродукции 0.15 лв./стр.  

* Двустранно копиране A4 0.15 лв./стр.  

* Едностранно копиране A3 0.20 лв./стр.  

* Едностранно копиране A3 - репродукции 0.30 лв./стр.  

* Разпечатка на принтер:   

**  черно-бяло 0.20 лв./стр.  

**  цветно 1.20 лв./стр.  

11.18 Експертно-консултантски услуги :   



Експертно-консултантски услуги според категорията на консултиранта библиотека, 
описана в наръчник “Минимум библиотечна техника”:   

*Библиотечна сбирка до 4 хиляди тома 50 лв.  

*Библиотека с библ.фонд от 4 хиляди до 30 хиляди тома 100 лв.  

*Библиотека с библ.фонд над 30 хиляди тома 150 лв.  

11.19 Глоби за загубени книги:   

Глобата за загубена библиотечна книга се определя по нейната съвременна пазарна 
цена. Върху нея се прилагат изискванията на Наредбата за запазване на 
библиотечните фондове. 

  

За физическо увреждане на книги, читателят плаща обезщетение в размер на 
стойността на повредата (подвързията) - 5.00 лв.   

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАРНА  

11.20. Входен билет ЦЕНИ  

* за възрастни 2,00 лв.  

* за деца / за учащи се 1 лв.  

11.21.Продажба на фоторепродукции - 1 брой 3,00 лв

Заснимане в зали на ГХГ от 100 лв. до 500 лв.

11.22 Изложбена дейност  

* Цена за възстановяване на консумативи при аранжиране на изложби за линейни 
метри (въжета, месина, куки, тапи, стъкла, ел.крушки, кубове) - в зависимост от 
аранжираните метри:

  

* (за 20 дни)ЗАЛИ 2 + 3 250.00 лв.  

* (за 20 дни)ЗАЛА 5 150.00 лв.  

* (за 20 дни)ЗАЛА 6 130.00 лв.  

* (за 20 дни)ЗАЛА 7 130.00 лв.  

* (за 20 дни)ЗАЛА 10 150  

* (за 20 дни)ЗАЛА 11 150  

* (за 20 дни)ЗАЛА 12 150  

* (за 20 дни)ЗАЛА 15 200  



   

* (за 20 дни)ЗАЛА ІІІ етаж 600.00 лв.  

11.23. Концертна дейност   

* Цена за възстановяване на консумативи (ел. енергия за осветление, за отопление, 
климатик, ел. крушки, нафта) за сценична площ и зрителски места.   

§ Репетиции (за 1 час) 60.00 лв.  

§ Концерти (за 1 час)/ солов 120.00 лв   

§ Концерт за колективи (за 1 час) 200.00 лв   

§ Представяне на книги, худ. творби (за 1 час) 120.00 лв   

§ Ревюта, промоции на фирми (за 1 час) 250.00 лв   

§ Ползване на роял (за 1 час) 50.00 лв.   

Забележкa:   

Всички услуги от т. 11.23 за учащи са с 50% намаление.   

11.24. Продажба на входни билети за Международни фестивали - безплатно   

11.25. Такси за Международна лятна музикална академия   

- Активни участници/българи 120 лв.  

- Активни участници/чужденци 400 лв.  

- Слушатели/българи 60 лв.  

- Слушатели/чужденци 200 лв.  

11.26. Такса участие на чуждестранен хоров колектив в Международния 
майски хоров конкурс :

1. Хоров колектив от трета 
категория                                                  600 лв.

2. Хоров колектив от първа, втора и четвърта 
категория                  800 лв.

 * Забележка : Българските хорови колективи са 
освободени от такси за участие.

11.27. Цени за рекламни материали 

 

- Каталог 3 лв.  



- Програма за концерт 1 лв.  

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

1004-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ и по 
предложение от Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/231/25.11.2008 г., Общински 
съвет – Варна отменя текста на т. 13.9 в частта й „Услуги за граждани”, приета с решение на 
Общински съвет – Варна № 3045-10(37)/25.01.2006 г.от разделХІІІ Други услуги, 
невключени в раздели І до ХІІна Приложение № 2 към Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
създава нова ал. 3 на т. 13.9 със следния текст: 

№ Услуга Цена
лв./минути

 Плувен басейн   

1. Граждани 3.00/60мин.

 2. Ученици, студенти, пенсионери 2.00/60мин.

 3. Абонаментна карта за 20 посещения за граждани 40.00

 4. Абонаментна карта за 20 посещения за ученици, студенти, пенсионери 20.00

 5. Входна такса за обучение 0.50

6. Сауна 6.00/60мин.

7. Хидромасаж (джакузи) 10.00/30мин.

8. Парна баня 10.00/60мин.

9. Масаж:  

  - класически (цяло тяло) 25.00/50мин.

  - класически (частичен) 15.00/20мин.

  - антицелулитен с масло 15.00/30мин.

  - масаж на цяло тяло с шоколад или мед 30.00/50мин.

  - масаж на цяло тяло с етерични масла 30.00/50мин.

 При комбинирано ползване на басейн + SPA услуга – цена на басейна 2.00/60.мин.



10. Тенис корт без треньор 10.00

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

1005-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС-8-
9910/6/17.07.2008 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински 
съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не се опрости 
задължението на ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ от гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл. 
402, вх. 4, ап. 63.

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

1006-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-8-94.С/27/16.10.2008г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Снежинка Великова Димитрова-Колони от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Васил Априлов” №  
19, ет. 5, ап. 19.

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

1007-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-8-94.И/11/17.10.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Ирина Веселинова Мичел от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. “Мария Луиза” №  8, ап. 2.

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

1008-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-8-94.С/10/24.10.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Станка Иванова Симеонова-Кръстева от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Младост”, бл. 107, 
вх. 5, ет. 8, ап. 62.

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

1009-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-8-94.Д/335/27.10.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Добрин Николов Василев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  ул. “Неофит Бозвели” № 15, ап. 4 и ап. 
4а.

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

1010-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-8-94.К/3/04.11.2008г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Калинка Асенова Йорданова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Илинден” № 2, вх. 1, ет.1, ап. 
2.

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

1011-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 



определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със заявление с вх. № РД-8-9100/680/30.10.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Красимира Гочева Йовчева от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност “Липов кладенец” – 
(р-т „Трифон Зарезан”).

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

1012-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със заявление с вх. № РД-8-9100/680/30.10.2008г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Елена Апостолова Желева от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност “Липов кладенец” – (р-
т „Трифон Зарезан”).

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

1013-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с декларация  с вх. № МД-8-9901/8/06.11.2008г., Общински съвет 
– Варна не освобождава “Кауфланд България”  от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  бул. “Владислав Варненчик” № 1 и 
комплекс “Владиславово”, местност “Боклук Тарла”, УПИ ІІІ – 23001.

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

1014-5. На основание чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ  и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 
и т. 23 от ЗМСМА и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № OС-8-
9300/60/03.12.2008 г., Общински съвет – Варна изменя Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Варна, приета с решение №271-4/4/06.02.2008 
г.,  както следва:

1. Отменя досегашният текст на чл. 14 и се приема нов текст със следното съдържание:

Чл. 14. Размерът на данъка върху недвижимите имоти е 2 на хиляда върху данъчната оценка 
на недвижимия имот.

2. Отменя досегашният текст на чл. 27 и се приема нов текст със следното съдържание:

Чл. 27. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва: 

1.  за братя и сестри и техните деца - 0,8 на сто  за наследствен дял над    250 000 лв.;

2.  за лица,  извън посочените в т. 1 - 6,6 на сто за наследствен дял над    250 000 лв.

3.  Отменя досегашният текст на ал. 1 и ал. 2 от чл. 34 и се приема нов текст със следното 
съдържание:

чл. 34, (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.31, ал.2, данъкът се начислява 
върху оценката на прехвърляното имущество в размер на :

а)  0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

б)  6,6 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква”а”.

чл. 34, (2) При възмездно придобиване  на имущество данъкът е в размер 2,6 на сто върху 
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-
висока стойност.
Текстът на чл. 34, ал. 3 от Наредбата остава непроменен.
4. Измененията на Наредбата влизат в сила от 01.01.2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 



за – 32, против - 1, въздържали се – 2, отсъстват – 16/

1015-5. На основание чл. 9 и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по 
предложение от Кмета на Община Варна с вх. № OС-8-9300/61/03.12.2008 г., Общински съвет 
– Варна определя следния размер на таксата за битови отпадъци за 2009 г.:

1. Определя такса за битови отпадъци пропорционално върху данъчната оценка на 
жилищните имоти на граждани и предприятия  в размер на 1 на хиляда.

По видове услуги таксата е както следва:

- за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,62 на хиляда;

- за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,10 на хиляда;

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии, 
предназначени за обществено ползване - 0,28 на хиляда. 

2. Определя такса за битови отпадъци върху отчетната стойност на нежилищните имоти на 
предприятията и върху данъчната оценка на нежилищните имоти на гражданите в размер на 
3,90 на хиляда.      

По видове услуги таксата е както следва:

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,20 на хиляда;

- за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,55 на хиляда; 

-    за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии, 
предназначени за обществено ползване – 1,15 на хиляда. 

3. Определя таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти, в зависимост от вида и броя на 
декларираните до 30 ноември на предходната година съдове за изхвърляне на отпадъци в 
размер на 18 лв. за 1 куб.м некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване 
съгласно заповед № 4059/30.10.2008 г. на Кмета на община Варна.

4. Фирмите, които притежават разрешение за събиране  и транспортиране на битови 
отпадъци по реда на чл. 37, т. 1 “6” от Закона за управление на отпадъците, дължат такса за 
поддържане на чистота на териториите за обществено ползване.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 29, против - 1, въздържали се – 6, отсъстват – 15/ 

1016-5.  На основание чл. 9 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА и 
по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № OС-8-9300/61/03.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна изменя чл. 18 от Приложение № 1 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Варна /НОАМТЦУТОВ/, съобразно одобрените с решение № 1015-5(11)/09, 11.12.2008 г. 
размери на такса за битови отпадъци за 2009 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 1, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

1017-5-1. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, чл.6, 
чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/115/08.12.2008 г., Общински съвет- Варна приема изменения и допълнения в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна, съгласно Приложение 1. 
/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 



1017-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава 
размера на местните такси за хората с намалена трудоспособност 50 % и над 50 % да бъде 
намален с 30 % в случаите, в които не са предвидени по-големи облекчения.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 

1018-5. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, чл.6, чл.8 и 
чл.9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/115/08.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема изменения и допълнения в 
Приложение 1 към Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна, съгласно Приложение 2.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15/ 

1019-5. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, чл.6, чл.8 и 
чл.9 от ЗМДТ  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9302/115/08.12.2008 г., Общински съвет – Варна отменя Приложение 2 към Наредбата за 
определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и приема ново Приложение 2 към същата, съгласно Приложение 3. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 14/ 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ:
1020-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/236/01.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Центровете за социални услуги по Социалната програма на 
Община Варна – общинска делегирана дейност да бъдат финансирани без прекъсване 
считано от 01.01.2009 г. до приемане на Бюджет 2009 на Община Варна, съгласно приложен 
списък.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 23, против - 0, въздържали се – 18, отсъстват – 9/ 

   Решението не се приема.
1020-5-2.  На основание чл. 36 от „Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава проект за решение № 1020-5-1(11)/09, 11.12.2008 г. да бъде 
върнат в ПК „Финанси и бюджет” и в ПК „Социални дейности и жилищна политика” за 
повторно разглеждане и обсъждане.

/за – 37, против – 2, въздържали се – 0/

1021-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-8-0400/408/26.11.2008г., Общински съвет - Варна:

1. Дава съгласие, Община Варна да кандидатства с проектно предложение по процедурата за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 005/08/1.10/02/04 «Подобряване 
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 
е.ж.»,  по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.» със следните обекти:

- Пречиствателна станция за отпадъчни води – Варна

- КПС «Акациите»

2. Дава съгласие в Бюджет 2009 на Община Варна да се предвидят собствени средства в 



размер на 2 000 000 лв. за покриване на разходи по проекта, преди те да бъдат възстановени 
на Общината от Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.», както и за разходи, които 
не се покриват от Оперативната програма.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

1022-5.  На основание чл. 21, ал., 1 т. 8 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № МСП-8-9303/59/26.11.2008 г., Общински 
съвет-Варна дава съгласие, сградата на дома за Деца, лишени от родителска грижа 
“Другарче”, находящ се на ул. “Генерал Колев” № 90, описана в АОС № 5032/15.07.2008г. да 
се предостави за целите на проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03 “За по-добро 
бъдеще на децата”, компонент 1;  с наименование на проекта: «Заедно за децата на Варна» за 
период от 5 години от стартирането на проекта. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

1023-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 52 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-5300/71/08.12.2008 г., Общински съвет 
– Варна реши:

Увеличава числеността на персонала на ОП”Инвестиционна политика” с две нови щатни 
бройки, съответно – 1 главен експерт електронен регистър и 1 брой експерт електронен 
регистър, считано от 01.01.2009год. и изменя Правилника за дейността на Общинското 
предприятие, в съответствие с увеличената численост на персонала.

Да се завиши лимита, определен за работни заплати в предприятието с цел покриване на 
разходите за работни заплати и осигуровки на новите щатни бройки. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1024-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 
11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките 
и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена и по предложения на Кмета на Община Варна вх. № РД-8-
9302(104)/10.11.2008 г. и вх. № ОС-8-9302(168)/19.09.2008 г., Общински съвет – Варна  
решава: 

         1. Разрешава формиране на самостоятелна паралелка в ОУ „Кап. Петко войвода” в VІІІ 
клас – 13 ученици за учебната 2008/2009 г.според изключенията на Наредба № 7/29.12.2000 
г.чрез осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 1429.00 лв. 
до 31.12.2008 г. 

         2. Разрешава формиране на самостоятелна паралелка в ОУ „П. Волов” в VІІІ клас – 17 
ученици за учебната 2008/2009 г.според изключенията на Наредба № 7/29.12.2000 г.чрез 
осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 286.00 лв. 
до 31.12.2008 г. 

3. Разрешава формиране на самостоятелна паралелка в ОУ „Д-р Н. Димитров” в VІ клас – 11 
ученици за учебната 2008/2009 г.според изключенията на Наредба № 7/29.12.2000 г.чрез 
осигуряване на допълнителни средства за осигуряване на допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 



съответната дейност, в размер на 1 490.00 лв. до 31.12.2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

1025-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 
11, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена и по предложения на Кмета на Община Варна вх. № РД-8-
9302(104)/10.11.2008 г. и вх. № ОС-8-9302(168)/19.09.2008 г., Общински съвет – Варна  
решава: 

1. Разрешава формиране на слети паралелки в ОУ „Кл. Охридски” – с. Константиново в І-ІІІ 
кл.; ІІ-ІV кл.; V-VІ кл. И VІІ-VІІІ кл. за учебната 2008/2009 г.според изключенията на Наредба 
№ 7/29.12.2000 г.чрез осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния 
процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, както 
следва:

- дофинансиране за 31 ученици І–ІV кл.       –  8 861.00 лв. до 31.12.2008 г.

- дофинансиране за 50 ученици V–VІІІ кл.  – 14 292.00 лв. до 31.12.2008 г. 

2. Разрешава формиране на слети паралелки в Оздравително училище „Д-р Н. Димитров” – в 
І-ІV кл. – 16 ученици; ІІ–ІІІ кл. – 13 ученици за учебната 2008/2009 г. според изключенията на 
Наредба № 7/29.12.2000 г.чрез осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, в 
общ размер на 29 790.00 лв. до 31.12.2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

1026-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати средства на МУ „Проф. д-р П. Стоянов”, 
за реализирането на проекта по газификация на студентско общежитие - блок 3, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Брегалница” – публична държавна собственост, съгл. АДС № 1175/04.06.1998 
г., предоставено за управление на МУ„Проф. д-р П. Стоянов” със заповед № 1293/02.12.1997 
г. на Областен управител – Варна и газификация на студентско общежитие – блок 35, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” – публична държавна собственост, съгл. АДС № 
1176/04.06.1998 г., предоставено за управление на МУ„Проф. д-р П. Стоянов” със заповед № 
1293/02.12.1997 г. на Областен управител – Варна в размер на 483 982.37 лева.

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 

по точка  шеста от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места” 
относно:

- съгласуване на  ПРЗ за УПИ І-115 “за жилищна сграда” кв. 24, план извадка от ПП за ПРЗ 
на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна; 

- съгласуване на  ПРЗ за УПИ VІ-123 “за жилища” и  УПИ VІІІ-123 “за жилища”, кв. 20, план 
извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

- съгласуване на  ПРЗ на УПИ VІ-13 “за ниско етажно курортно строителство или жилищни 
сгради”, кв. 25, план извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;



- приемане на ПР за УПИ ІІ- 3519 “за панорамна площадка”, кв. 1, СО “Зеленика”, гр. Варна;

- съгласуване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1424 “за обслужващи дейности”, кв. 31 по плана 
на 8-ми м.р. на гр. Варна;

- съгласуване на промяна в инвестиционните намерения и частично изменение на ПРЗ на 
УПИ VІІІ-13, кв. 3, по плана на к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна.

Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 34
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1027-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-30661/22.10.2008 г., Общински съвет-Варна 
съгласува  План за регулация и застрояване за УПИ І-115 “за жилищна сграда” кв. 24, план 
извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.  

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

1028-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-31623/10.10.2008 г., Общински съвет-Варна 
съгласува  ПРЗ за УПИ VІ-123 “за жилища” и  УПИ VІІІ-123 “за жилища”, кв. 20, план 
извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.

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

1029-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-32848/16.11.2007 г., Общински съвет-Варна 
съгласува  ПРЗ на УПИ VІ-13 “за ниско етажно курортно строителство или жилищни 
сгради”, кв. 25, план извадка от ПП за ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна.

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

1030-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 6 от ЗОС и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-32560/30.10.2008 г., Общински съвет-Варна приема 
ПР за УПИ ІІ- 3519 “за панорамна площадка”, кв. 1, СО “Зеленика”, гр. Варна.

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

1031-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 и във връзка с разпоредбите 
на чл. 36, ал. 4 от ЗУТ и по предложение на “Лазурен бряг 91” ЕООД с вх. № ОС-8-
9901/29/20.11.2008 г., Общински съвет - Варна съгласува ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-1424 “за 
обслужващи дейности”, кв. 31 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, при условие да бъдат 
спазени всички необходими отстояния и бъдат изградени изискуемите по закон паркоместа.

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/

1032-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на 
Изпълнителния директор на “Златни пясъци” АД с вх. № ЗАО-48396/20.11.2008 г., Общински 
съвет - Варна съгласува частично изменение на ПРЗ на УПИ VІІІ-13, кв. 3, по плана на к.к. 
“Златни пясъци”, гр. Варна, при следните условия:

1. капацитета на новоизградената пречиствателна станция да бъде за 80 000 /осемдесет 
хиляди/ потребители, като същия бъде достигнат поетапно, но не по-късно от 2012 година;

2. новоизградената пречиствателна станция поема водосбора на потребителите извън 
територията на к.к. “Златни пясъци” /к.к. “Чайка”, “Ален мак” и др. територии, обслужвани 
от “В и К” ООД - Варна/, като в този случай териториалният и обхват е не по-малък от този 
на съществуващата към настоящия момент пречиствателна станция, като за тези територии 



разрешителният режим за В и К услуги се осъществява от “В и К” ООД- Варна.

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

по точка  седма от дневния ред

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

- отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани;

- отпускане на еднократна финансова помощ на безплодни двойки в програма ІVF със 
средства, отпуснати от Община Варна;

- избор на управител на „Диагностично-консултативен център ІV – Варна” ЕООД. 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА –                   Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1033-7. 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 – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

1034-7.  На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и  на база 
здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

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

1035-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства  на безплодни двойки, одобрени за включване в “Програма ин витро 
ІVF” на Община Варна от комисия, избрана с решение № 534-10/7/21.05.2008 г. на Общински 
съвет – Варна.

Процедурата да бъде извършена в Медицински центрове за асистирана репродукция  и 
извършване на ин витро (ІVF) процедура, определени по реда на решение № 889-
7/10/23,29.10.2008 г. на Общински съвет – Варна, съгласно приложени списъци към 
настоящото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

1036-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 1а от Заключителните разпоредби на 
Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане  на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5 (1) и чл. 6 (1) от 
„Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества”, Общински съвет - Варна избира д-р Соня Георгиева 
Цекова - „Ординатор уши, нос, гърло” в „Диагностично-консултативен център Чайка” 
ЕООД, гр. Варна за временно изпълняваща длъжността  управител на лечебно заведение 
- "Диагностично-консултативен център ІV - Варна" ЕООД, с всички произтичащи от 
избора й права и задължения, за срок до назначаване на нов управител след проведен конкурс 
по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г., но за не повече от 90 дни от приемане на настоящото 
решение.



 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на договор за 
управление с д-р Соня Георгиева Цекова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ
 РЕШЕНИЕ  № 1033-7(11)/ 09, 11.12.2008 г.  

1. Eлисавета Андреева Чакърова, гр. Варна, ул. "Пробуда" № 219, молба  вх. №  РД-8-
94.Е/43/21.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

2. Мая Атанасова Кателиева,  гр. Варна, ул. "Самарско знаме", бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 10, 
молба вх. №  РД-8-94.М/90/25.04.2008 г. за дъщеря й Антония Николаева Кателиева - 
3000 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

3. Шюкрие Джафер Дервиш, гр. Варна, ул. "Огоста" № 2, молба вх. №  РД-8-
94.Ш/6/26.03.2008 г. - 350 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

4. Надежда Михайлова Алекова, гр. Варна, кв.”Виница”, ул. "Найчо Цанов" № 44А, 
молба вх. № РД-8-94.Н/58/26.03.2008 г. - 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

5. Йорданка Николова Попова, гр. Варна, ул. "Кап. Райчо" № 80, ет. 3, ап. 9, молба вх. 
№ РД-8-94.Й/27/31.03.2008 г. - 300 лв.,   съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

6. Дана Пенчева Станчева, гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 17, вх. В, ап. 46, молба вх. 
№ РД-8-94.Д/106/28.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

7. Рипсиме Бохосова Симонян, гр. Варна, ул. "Странджа" № 14, ап. 12, молба вх. № РД-
8-94.Р/34/04.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

8. Атанас Христов Атанасов, гр. Варна, ул. "Зюмбюл", вх. 2, ет. 2, ап. 8, молба вх. № 
РД-8-94.А/37/05.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

9. Елка Асенова Василева,  гр.Варна, ул. "Антон Франгя" № 52, молба вх. № РД-8-
94.Е/23/04.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

10.Мита Костадинова Добрева, гр. Варна, ж.к. "Трошево" 49, ет. 8, ап. 39, молба вх. № 
РД-8-94.М/103/31.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

11.Никола Малчев Николов, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Борис Киряков” № 29, 
молба вх. № РД-8-94.Н/68/31.03.2008 г. - 300 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

12.Тодор Николов Грозев, гр. Варна, ул. "Гладстон" № 2, вх. В, ет. 1, ап. 42, молба вх. № 
РД-8-94.Т/43/31.03.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

13.Мехмед Тефиков Билялов, гр. Варна, ул. "Горна студена" № 69, молба вх. № РД-8-
94.М/69/13.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

14.Иванка Славкова Тотева, гр. Варна, кв. "Възраждане", бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 100, 
молба вх. № РД-8-94.С /61/04.03.2008 г. - 350 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

15.Анка Маркова Чакърова, гр. Варна, ул. "Горна студена" № 48, вх. А, молба вх. № 
РД-8-94.А/87/31.03.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



16.Надежда Тошкова Атанасова, гр. Варна,  ул. "Боримечката" № 1А, молба вх. № РД-
8-94.Н/33/10.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

17.Анка  Райчева Стефанова, гр. Варна, кв. "Владиславово", ул. "Гургулят" № 15, молба 
вх. № РД-8-94.Н/33/10.03.2008 г. -  200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

18.Сашо Стефанов Младенов, гр. Варна, ул. "Рожен" № 4, молба,  вх. № РД-8-
94.С/64/05.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

19.Недко Василев Недев, гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 55, вх. 2, ет. 9, ап. 80, молба  
вх. № РД-8-94.Н/31/06.03.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

20.Иван Атанасов Георгиев, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 401, вх. 12, ет. 3, ап. 
196, молба  вх. № РД-8-94.И/148/206.03.2008 г. - 400 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

21.Румяна Димитрова Георгиева, гр. Варна, ж.к "Изгрев", бл. 40, вх. А, ет. 1, ап. 7, 
молба вх. № РД-8-94.Р/8/13.05.2008 г. – 1 500 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

22.Ирина Кирилова Лесковска, гр. Варна, ул. "Ген. Колев" № 83, вх. Б, ет. 1, ап. 28, 
молба  вх. № РД-8-94.Р/8/13.05.2008 г. – 500 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

23.Величка Великова Наскова, гр. Варна, ул. ”Св.Минков” № 51, молба вх. № РД-8-
94.В/64/19.03.2008г. - 100лв., за дъщерите й Мария Величкова Великова и Снежа 
Янкова Желязкова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

24.Лиляна Великова Великова, гр.Варна, ул. ”Димчо Дебелянов” № 26, ап. 14, молба 
вх. № РД-8-94.Л/23/28.03.2008 г. – 500 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

25.Илко Алексиев Асенов,   гр.Варна, ул. ”Розова долина” № 40, молба вх. № РД-8-
94.И/67/28.03.2008 г. -  100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

26.Зюмбюлка Янкова Живкова, гр. Варна, ул. ”Осогово” № 13А, молба вх.№ РД-8-
94.З/34/31.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

27.Себат Салиева Хасанова, гр. Варна, ул. ”Александър Василев” № 12, молба вх. № 
РД-8-94.С/112/27.03.2008г. – 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

28.Цветелина Петрова Георгиева, гр. Варна, ул. ”Димитър Икономов” №15, молба вх. 
№ РД-8-94.Ц/25/31.03.2008г. – 400 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

29.Фатма Мехмед Исмаил,  гр.Варна, ул. ”Горна студена” № 71, молба вх.№ РД-8-
94.Ф/10/31.03.2008 г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

30.Цветана Василева Хаджиева,  гр. Варна, ул.”Райна Княгиня” 29А, молба вх.№ РД-8-
94.Ц/15/06.03.2008г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

31.Зюмбюлка Алдинова Демирова, гр. Варна, ул ”Калач” №39, молба вх.№ РД-8-
94.З/31.03.2008г. – 100 лв. за сина й Румен Зюмбюлков Алдинов, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

32.Лиляна Страхилова Манолова, гр. Варна, ул. ”Розова долина” № 48, молба вх.№ РД-
8-94.Л/18/26.03.2008г. – 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 



в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  
33.Анифе Аликоч Халил,  гр.Варна, ул ”Горна студена” №71, молба вх. № РД-8-

94.А/89/31.03.2008г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

34.Димитра Енева Костова, гр. Варна,  ж.к. ”Младост”, бл. 148, вх. 4, ет. І, ап. 51, молба 
вх. № РД-8-94.Д/58/04.03.2008г. – 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

35.Февзие Реджебова Ибрямова, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. ”Ропотамо” №13, молба 
вх.№ РД-8-94.Ф/9/28.03.2008г. – 400 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

36.Неделя Кръстева Пеева, гр. Варна, ул. ”Кичево” № 8А, молба вх. №РД-8-
94.Н/65/28.03.2008г. – 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

37.Зарко Николов Андреев, гр. Варна, ул. ”Александър Василев”№14, молб, вх. № РД-
8-94.З/30/28.03.2008 г. – 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

38.Николина Пенчева Митева, гр.Варна, ул. ”Елин Пелин” № 24А, молба вх.№ РД-8-
94.Н/23/04.03.2008г. - 350лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

39.Нели Йосифова Казанджиева, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. ”Кирил и Методи” № 
36, вх. А, ет. 4, ап. 71, молба вх. № РД-8-94.Н/28/05.03.2008г. – 100 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

40.Анка Демирова Бартаджиева, гр. Варна, ул. ”Осогово” №14, молба вх. № РД-8-
94.А/42/10.03.2008г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

41.Максим Данаилов Москов,  гр. Варна, ул. ”Гургулят” № 22, молба вх.№ РД-8-
94.М/51/05.03.2008г. – 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

42.Снежина Иванова Йорданова, гр. Варна, ж.к. ”Владислав Варненчик”, бл. 22, вх. 15, 
ет. 4, ап. 11, молба вх. № РД-8-94.С/96/18.03.2008г. – 200 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.   

43.Янка Пейчева Кирова, гр. Варна, кв. Аспарухово, ж.к. “Дружба” бл. 1, вх. В, ап. 17, 
молба, вх. № РД-8-94.Я/19/21.03.2008г. - 350лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

44.Сейде Акиф Хасан, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул.”Арда”№12, молба вх.№ РД-8-
94.С/238/08.07.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

45.Румяна Георгиева Миланова, гр. Варна, ул. ”Кавала” № 21А, молба вх. № РД-8-
94.Р/37/05.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

46.Роза Ангелова Асенова, гр. Варна, ул. ”Станислав Доспевски” № 7 молба вх. № РД-8-
94.Р/43/10.03.2008г. – 100 лв., за дъщеря й Камелия Асенова Атанасова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

47.Кинчо Липчев Кателиев, гр. Варна, ул. ”Тодор Влайков” 53, вх. А, ет. ІІ, ап. 102, 
молба вх. №РД-8-94.К/62/31.03.2008г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

48.Юсния Дервиш Хюсеинова, гр. Варна, ул. ”Александър Василев” № 9, молба вх. № 
РД-8-94.Ю/11/31.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  



49.Сияна Велева Велева,  гр. Варна, ул. ”Стефан Стамболов” № 3, молба вх. № РД-8-
94.С/116/31.03.2008г. – 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

50.Йорданка Георгиева Кателиева, гр. Варна, ул. ”Тодор Влайков” 53, вх. А, ет. ІІ, ап. 
102, молба вх. № РД-8-94.Й/26/31.03.2008г.- 100лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

51.Иван Тодоров Маринов, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. ”Кичево” № 15, молба вх. № 
РД-8-94.И/36/04.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

52.Радка Стоянова Янкова, гр.Варна, ул. ”Наум” № 97, молба вх. №РД-8-
94.Р/33/04.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

53.Недю Тодоров Илиев, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 404, вх. 2, ет. 5, ап. 26, 
молба вх. № РД-8-94.Н/27/04.03.2008г. -  100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

54.Младен Цветков Шоков, гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 72, вх. Е, ет. 1, ап. 107, 
молба вх. № РД-8-94.М/47/05.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

55.Иван Цонев Пенчев, гр. Варна, ж.к. Трошево, бл. 79, ет. 4, ап. 15, молба вх. № РД-8-
94.И/42/06.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

56.Цонка Стоянова Вълчева, гр. Варна, ул. ”Баба Тонка” №2, вх. 2, ет. 3, ап. 2, молба вх. 
№ РД-8-94.Ц/19/12.03.2008г. – 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

57.Ивелин Христов Симеонов, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. ”Калач” № 34, молба вх. 
№РД-8-94.И/50/11.03.2008г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

58.Яшар Али Хасан,  гр. Варна, ул. ”Орлово гнездо” № 18, молба вх. № РД-8-
94.Я/12/10.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

59.Иванка Георгиева Петкова, гр. Варна, ул. ”Милосърдие” № 37, бл. 9А, вх. А, ап. 13, 
ет.2, молба вх.№ РД-8-94.И/55/14.03.2008г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

60.Христо Митков Маринов, гр. Варна, ул. ”Джузепе Гарибалди” № 9, молба вх. № РД-
8-94.Х/13/05.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

61.Христина Илиева Христова, гр. Варна, ул. ”Розова долина” № 23, молба,вх.№ РД-8-
94.Х/12/05.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

62.Валентин Василев Христов, гр. Варна, кв. “Владиславово”, ул. ”Боян Илиев” № 22, 
молба вх.№ РД-8-94.В/46/07.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

63.Недко Василев Чакъров, гр. Варна, ул. ”Светослав Минков” № 34, молба вх. № РД-8-
94.Н/29/06.03.2008г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

64.Христо Ангелов Николов, гр. Варна, ж.к. Въвраждане,  бл. 8, вх. 2, ет. 3, ап. 42, 
молба вх. № РД-8-94.Х/15/06.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

65.Бинка Любенова Тодорова, гр. Варна, ул. ”Чонгора” № 12, молба вх.№ РД-8-
94.Б/24/06.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

66.Събинка Ангелова Купенова, гр. Варна, с. Тополи, ул. ”Р.Панчелиев” № 22, молба 



вх. № РД-8-94.С/73/07.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

67.Зорница Иванова Димитрова, гр. Варна, ул. ”Д-р        Селименски” № 101, молба вх. 
№ РД-8-94.З/23/20.03.2008г.-  100лв., за дъщеря й Джесика Зорницова Димитрова, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

68.Зюмбюл Алиева Яшарова, гр. Варна, ул. ”Кап.Райчо” № 116, вх. А, ет. 4, ап. 11, 
молба вх.№ РД-8-94.З/22/20.03.2008г.- 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

69.Николинка Маринова Маринова,  гр. Варна, ул. ”Цар Асен” 4Б, молба вх. № РД-8-
94.Н/52/24.03.2008г. -  200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

70.Тодорка Иванова Боева, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. ”Найчо Цанов” № 8, молба 
вх. № РД-8-94.Т/17/04.03.2008 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

71.Мария Кръстева Аврамова, гр. Варна, кв. ”Чайка”, бл. 33, вх. А, ап. 1, молба вх. № 
РД-8-94.М/74/17.03.2008г. – 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

72. Георги Стоянов Стаматов, гр. Варна, ул. ”Народни Будители” № 53, вх.Б, ет.V, ап.37, 
молба вх№ РД-8-94.Г/53/21.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

73.Анка Любенова Симеонова, гр. Варна, ул. ”Калач” № 34, молба вх.  РД-8-
94.А/40/07.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

74. Петра Димитрова Георгиева, гр. Варна, кв. “Владиславово”, бл. 406, вх. 17, ап. 31, 
молба вх.№ РД-8-94.П/37/06.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

75.Зюмбюлка Михаилова Демирова, гр. Варна, ул. ”Срацимир” № 88, молба вх. № РД-
8-94.З/50/12.05.2008г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

76.Сюлейман Неджибов Алиев,   гр. Варна, ул. ”Александър Василев” №1, молба вх. № 
РД-8-94.С/81/10.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

77. Анка Асенова Маринова, гр. Варна, ул. ”Маркови кули” № 24 В, молба вх. № РД-8-
94.А/43/10.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

78. Йордан Георгиев Димов, гр. Варна, ул. ”Никола Корчев” №3, молба вх. № РД-8-
94.Й/17/10.03.2008г. – 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

79. Ахмед Осман Демироглу, гр. Варна, ул. ”Звезда” № 16, молба вх. №  РД-8-
94.А/45/10.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

80.Демир Осман Демироглу, гр. Варна, ул ”Звезда” № 16, молба вх. № РД-8-
94.Д/66/10.03.2008г. -  100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

81.  Мирослав Димитров Христов, гр. Варна, ул. ”Карамфил”, бл. 34, вх. А, ет. 2, ап. 6, 
молба вх. № РД-8-94.М/58/06.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

82. Тензиле Реджебова Хюсеинова, гр. Варна, кв. Аспарухово, ж.к. Дружба, бл. 9, ет. 4, 
ап. 9, молба вх. № РД-8-94.Т/30/13.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

83.  Анка Йорданова Алекова, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. ”Тимок” № 3, молба вх. № 



РД-8-94.А/1/12.03.2008г. -  100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

84. Ивайло Иванов Цанков, гр. Варна, ул. ”Неофит Рилски” № 6, молба вх. № РД-8-
94.И/46/06.03.2008г. -  100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

85. Валентина Койчева Койчева, гр. Варна, ул. ”Люляк” №16, ет. 5, ап. 75, молба вх. № 
РД-8-94.В/41/05.03.2008г. - 200лв., за синът й Денис Валентинов Койчев,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

86.Йордан Тодоров Дженев, гр. Варна, кв. Владиславово, бл. 24, вх. 1, ап. 44, молба вх. 
№ РД-8-94.Й/15/05.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

87. Христо Михайлов Алеков, гр. Варна, ул.  ”Пробуда” № 59, молба вх. № РД-8-94. 
Х/14/05. 03.2008г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

88.  Величка Василева Христова,  гр.  Варна, кв. Вл. Варненчик, ул. “Боян Илиев” № 
22, молба вх. № РД-8-94.В/39/05.03.2008г. -  100лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

89.  Валентина Мирчева Михайлова, гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 22, молба 
вх. № РД-8-94.В/38/05.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

90. Сийка Костова Маринова,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 308, вх. 6, ет. 1, ап. 
108, молба вх. № РД-8-94.С/65/05.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

91. Милена Начева Христова, гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 111, вх. 2, ет. 1, ап. 17, 
молба вх. № РД-8-94.М/49/05.03.2008г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

92. Параскева Вълчева Димитрова, Община Варна, с. Тополи, ул. ”Цонево” № 20, 
молба вх. № РД-8-94.П/33/05.03.2008г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

93. Гина Григорова Демирова, Община Варна, с. Тополи, ул. ”Христо Патрев” № 79, 
молба вх. № РД-8-94.Г/36/05.03.2008г. – 350 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

94. Александър Михаилов Алеков, гр. Варна ул. ”Александър Василев” № 55, молба вх. 
№ РД-8-94.А/35/05.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

95. Джемал Халил Ибрям, гр. Варна, ул. ”Калач” № 37, молба вх. № РД-8-
94./59/05.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

96. Магда Тихомирова Михаилова, гр. Варна, ул ”Поп Харитон” № 115, молба вх. № 
РД-8-94.М/43/04.03.2008г. - 100лв.,  за дъщеря й Добринка Бисерова Михаилова, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

97. Сийка Василева Йорданова, гр. Варна, ул. ”Младост” № 12, молба вх. № ЗР-8-
94.С/1/04.03.2008г. – 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

98.Надежда Божидарова Димитрова,  Община Варна, с. Тополи, ул. ”Р.Панчелиев” № 
22, молба вх. № РД-8-94.Н/24/04.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

99. Атанас Стоянов Атанасов, Община Варна, с. Каменар, ул. ”Цар Петър” № 4, молба 
вх. № ЛД-8-94.А/31/04.03.2008г. -  200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    



100.Христина Сашова Милчева,  гр. Варна, ул. ”Хан Малмир” № 15, молба вх. № РД-8-
94.Х/10/04.03.2008г. - 200лв., за синът и Леонардо Асенов Христов, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

 101. Стоянка Бойчева Гочева, гр. Варна, ж.к. Трошево, ул. ”Фантазия”, бл. 75, вх. В, ет. 5, 
ап. 61, молба вх. № РД-8 94.С/57/04.03.2008г. – 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

102. Пенка Михайлова Георгиева, гр. Варна, ул. ”Георги Пиячевич” №13, молба вх. № ЗР-
8-94.П/2/05.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

103. Иванка Георгиева Георгиева, гр. Варна, ул. ”Дойран” № 18, молба вх. № РД-8-
94.И/44/06.03.2008г. - 350лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

104. Роза Радева Христова, гр. Варна, ул. ”Сава” № 39, молба вх. № РД-8-
94.Р/38/06.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

105. Сава Янков Иванов, гр. Варна, ул. ”Пробуда” № 158, молба вх.№ РД-8-
94.С/72/06.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 106. Румен Филипов Христов, гр. Варна, ул. ”Дойчин войвода” №7,  молба вх.№ РД-8-
94.Р/49/12.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

107. Димитър Николов Дойнов, гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 36, вх. 1, ет. 4, ап. 
16, молба вх. № РД-8-94.Д/69/11.03.2008г., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

108. Анета Христова Алекова, гр. Варна,  ул. ”Пробуда”  № 59, молба вх. № РД-8-
94.А/50/11.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 109. Ема Митева Иванова, гр. Варна, ул. ”Моряшка” № 27, ет. 1, ап. 88, молба вх. № РД-8-
94.Е/39/19.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

110. Тошко Добрев Николов, гр. Варна, ул. ”Доброволци” № 15, ет. 1, ап. 23, молба вх. № 
РД-8-94.Т/33/17.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

111. Гюлшен Мерсин Сали,  гр. Варна, ул. ”Пролет” № 3, молба вх. №РД-8-
94.Г/49/19.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

112. Петър Гочев Огнянов, гр. Варна, ул. ”Браила” № 3, молба вх. № РД-8-
94.П/47/17.03.2008г. 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

113.  Катя Демирова Янчева,  гр. Варна, ул. ”Станислав Доспевски” № 7, молба вх. № РД-8-
94.К/53/20.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

114. Надежда Руменова Филипова,   гр. Варна, ул. ”Дойчин войвода” №7, молба вх. № РД-
8-94./49/19.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  



 115. Дора Иванова Михаилова, гр. Варна, ул. ”Розова долина” № 19, молба вх.№ РД-8-
94.Д/93/24.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

116. Марийка Димитрова Кондова, гр. Варна, ул. ”Велес” №1, молба вх. № РД-8-
94.М/98/27.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

117. Зюмбюлка Сашева Илиева, гр. Варна, молба вх. № РД-8-94.З/31/28.03.2008г. - 100лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

118. Шюкри Сали Хасан, гр. Варна, ул. ”Новгород” №21, молба вх. № РД-8-
94.Ш/7/28.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

119. Неджимие Хасан Али, гр. Варна, ул. ”Дойчин войвода” №12, молба вх. № РД-8-
94.Н/64/28.03.2008г. - съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

 120. Исмаил Али Исмаил, гр. Варна, ул. ”Пролет” № 2, молба вх.№ РД-8-
94.И/65/27.03.2008г. - 200лв., за съпругата му Мюсабие Ахмедова Али,  съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.   

121. Камен Георгиев Илиев,  гр. Варна, ул. ”Ал.Василев” №1, молба вх.№ РД-8-
94.К/61/27.03.2008г. - 400лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 122. Хюсеин Ахмед Шабан,   гр. Варна, ул. ”Доктот Селименски” № 105, молба вх. № РД-8-
94.Х/20/27.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

123. Етем Нуриев Алиев,   гр. Варна,  ул. ”Александър Василев” № 12, молба вх. № РД-8-
94.Е/47/27.07.2008г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

124. Демир Зарков Андреев, гр. Варна, ул. ”Александър Василев” № 14, молба вх. № РД-8-
94.Д/104/28.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

125. Хабибе Мехмедова Ибрямова, гр. Варна, ул. ”Пролет” №8, молба вх. № РД-8-
94.Х/21/28.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

 126. Василка Иванова Дамянова, гр. Варна, ж.к. ”Младост”, бл. 150, вх. 5, ет. 7, ап. 21, 
молба вх. № РД-8-94.В/73/28.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

127. Едия Юсуфова Османова, Община Варна, с. Каменар, ул. ”Липа” № 2, молба вх. № РД 
–8-94.Е/25/05.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 128. Рафаил Александров Радев, гр. Варна, ул. ”Грамада” № 9, молба вх. № РД-8-
94.Р/69/27.03.2008г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

129. Димитра Петрова Андонова,  гр. Варна, ул. ”Боян Илиев” №22, молба вх. № РД-8-
94.Д/100/27.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    



130. Марийка Тодорова Атанасова, гр.Варна, ж.к. Свети Иван Рилски, бл. 27, вх. В, ет. 2, 
ап. 25, молба вх. № РД-8-94.М/96/26.03.2008г.  - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

131. Станка Георгиева Райчева,  гр. Варна, ул. ”Доброволци” № 1, вх. 1, ет. 6, ап. 93, молба 
вх. № РД-8-94.С/110/27.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     
132. Златка Стефанова Маринова,  гр. Варна, м-ст “Манастирски рид” 1433, молба вх. № 
РД-94.З/28/27.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

133. Мирчо Демирев Алдинов,  гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 406, вх. 1, ет. 4, ап. 
13, молба, вх.№ РД-8-94.М/92/26.03.2008г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

134. Олга Костадинова Янева, гр. Варна, бул. ”Генерал Колев” № 83, вх. Д, ап. 119, молба 
вх. № РД-8-94.О/2/05.02.2008г. - 5000лв., за синът и Ненчо Николаев Янев,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

135. Величка Атанасова Русева, гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 405, вх. 7, ет. 5, 
ап. 86, молба вх.№ РД-8-94.В/96/17.04.2008г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

136. Божидар Христов Янев, гр. Варна, ул. ”Хан Маламир” № 41, молба вх. № РД-8-
94.Б/102/24.10.2008г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

137. Десислава Желязкова Павлова, гр. Варна, ж.к. “Чайка”бл. 28, вх. “Б”, ет. 7, ап. 42, 
молба вх. № РД-8-94.Д/364/27.11.2008г. – 1 000 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ
 РЕШЕНИЕ  № 1034-7(11)/ 09, 11.12.2008 г.  

1.Мирчо Атанасов Илиев,  гр. Варна, ул. "Крайезерна" № 31, молба вх. № РД-8-
94.М/101/31.03.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.  

2.Анка Пантелеева Маринова, гр. Варна кв. "Вл. Варненчик", бл. 404, вх.1, ет.2, ап. 4, 
молба вх. № РД-8-94.А/46/10.03.2008 г., за сина й Люта Бранимиров Любомиров -  няма 
основание за отпускане на средства за лечение. 

3.Виолета  Симеонова Христова, гр. Варна ул. ”Найчо Цанов” № 44, молба вх. № РД-8-
94.В/76/31.03.2008г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

4.Денка Пенчева Шокова, гр. Варна, ж.к. Възраждане бл. 72, вх. Е, ет. 1, ап. 107, молба вх. 
№ РД-8-94.Д/63/05.03.2008г.- няма основание за отпускане на средства за лечение. 

5.Станимир Сашев  Маринов, гр.Варна, ул. ”Маркови кули” № 24В, молба вх. № РД-8-
94.С/76/10.03.2008г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

6.Трифон Борисов Асенов, гр. Варна, ул. ”Ангеларий” № 14, молба вх. № РД-8-
94.Т/19/04.03.2008г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

7.Невена Живкова Александрова, гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 406, вх. 24, ет. 
2, ап. 32, молба вх. № РД-8-94.Н/2/04.03.2008г. за синът и Мартин Пламенов Монов-на 8мес.  
– не са приложени документи за направени разходи за лечение.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ



 РЕШЕНИЕ  № 1035-7(11)/ 09, 11.12.2008 г.  
С П И С Ъ К

НА ОДОБРЕНИТЕ  ЗА УЧАСТИЕ В ИНВИТРО ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ВАРНА, 
КОИТО ЩЕ ИЗВЪРШАТ ПРОЦЕДУРАТА  В  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ОЛИМЕД”, 

ГР. ВАРНА, УЛ. “АЛ.КОНСТАНТИНОВ”  № 5
1. Теодора Димитрова Костадинова и Красимир Дяков Костадинов РД-9100/728/04.11.2008 г

2. Росица Янакиева Мелешкова и Янко Димитров Мелешков РД-8-9100/719/03.11.2008 г.

3. Александра Веселинова Расими и Зейдуш Расими  РД-8-9100/708/03.11.2008 г

4. Ивелина Димова Вълчева и Тихомир Петров Ахтаров ЗР-8-2500/99/05.11.2008 г.

5. Евелина Тодорова Дойчинова и Иван Стефанов Тонов РД-8-9100/747/06.11.2008 г.

6. Мартина Христова Петрова и Бранимир Николов Петров РД-8-9100/761/07.11.2008 г

7. Яна Владимирова Русева и Николай Росенов Русев РД-8-9100/768/07.11.2008 г.

8. Джейля Алиева Мехмедова и Фикрет Назифов Мехмедов РД-8-9100/729/04.11.2008 г.

9. Павлина Николова Дончовска и Пламен Димитров Дончовски РД-8-9100/769/17.11.2008 г.

10. Емилия Евгениева Кирова-Петрова и Петър Кирилов Петров РД-8-9100/742/05.11.2008 г

11. Мариана Борисова Благоева и Румен Георгиев Станков РД-8-9100/807/13.11.2008 г.

12. Татяна Стоянова Атанасова и Тодор Атанасов Атанасов РД-8-9100/786/10.11.2008 г.

13. Станислава Костадинова Радева и Захари Борисов Захариев РД-8-9100/782/10.11.2008 г.

14. Дияна Димитрова Гроздева и Григор Киров Гроздев РД-8-9100/750/06.11.2008 г.

15. Юлия Валериевна Савченко и Владимир Григориев Савченко РД-8-9100/825/20.11.2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ
 РЕШЕНИЕ  № 1035-7(11)/ 09, 11.12.2008 г.  

С П И С Ъ К
НА ОДОБРЕНИТЕ  ЗА УЧАСТИЕ В ИНВИТРО ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ВАРНА, 

КОИТО ЩЕ ИЗВЪРШАТ ПРОЦЕДУРАТА  В  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ВАРНА, ООД  БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 150

1. Елина Добромирова Димитрова и Даниел Николов Димитров  РД-8-9100/692/03.11.2008 г.

2. Нела Тодорова Липчева и Даниел Иванов Тодоров  РД-8-9100/725/07.11.2008 г

3. Димитър Йорданов Йорданов и Виолина  Апостолова Йорданова  РД-8-9100/715/03.11.08 г

4. Десислава Тодорова Моллова и Щириян Василев Моллов  РД-8-9100/731/04.11.2008 г.

5. Деница Живкова Желязкова и Георги Юриев Желязков   РД-8-9100/736/05.11.2008 

6. Невяна Атанасова Никова - Пенчева и Пламен Николов Пенчев  РД-8-94.Н/217/03.11.2008 г

7. Таня Красимирова Антонова и Борислав Василев Антонов РД-8-9100/711/03.11.2008 г.

8. Христина Енева Михнева и Тихомир Златанов Топалов РД-8-9100/706/03.11.2008 г.

9. Светлана Александрова Колева и Николай Драганов Колев РД-8-9100/704/03.11.2008 г.

10. Сияна Емилова Куцарова и Красимир Тодоров Куцаров РД-8-9100/701/03.11.2008 г.

11. Невена Димова Георгиева и Тихомир Благоев Захариев РД-8-9100/701/03.11.2008 г.

12. Ваня Рангелова Барбинакова и Иван Добрев Иванов РД-8-9100/697/03.11.2008 г.



13. Женя Стефанова Димова и Иван Дойчев Димов РД-9-9100/723/07.11.2008 г

14. Тонка Йовева Йовева и Федор Иларионов Герасимов РД-8-9100/746/06.11.2008 г.

15. Габриела Симеонова Николова-Петрова и Гинко Милков Петров РД-8-
9100/767/07.11.2008 г

16. Добринка Николова Рускова и Георги Иванов Русков РД-8-9100/763/07.11.2008 г.

17. Стелияна Дойчева Торимацова и Ивайло Любенов Торимацов РД-8-9100/765/07.11.2008 г.

18. Милена Дедева Калчева и Николай Николов Хубенов РД-8-9100/773/10.11.2008 г.

19. Пенка Стоянова Иванова и Иван Дончев Иванов РД-8-9100/749/06.-11.2008 г.

20. Биляна Денчева Денчева и Пламен Златков Златев РД-8-9100/741/05.11.2008 г.

21.Кремена Колева Матева и Боян Димитров Матев РД-8-9100/808/13.11.2008 г.

22.Теодора Петрова Кьосева и Петър Желязков Кьосев РД-8-9100/803/13.11.2008 г.

23.Севдана Йорданова Петкова и Пламен Янков Петков РД-8-9100/799/12.11.2008 г.

24.Велина Пламенова Ангелова-Белберова и Левен Благоев Белберов РД-9-
9100/787/11.11.2008г 

25.Павлина Веселинова Ямукова  и Ерхан Ясим Ямуков РД-8-9100/814/18.11.2008 г

26.Йоана Петрова Димитрова и Младен Маринов Димитров РД-8-9100/820/19.11.2008 г.

27.Диян Насков Стойков и Живка Желева Стойкова РД-8-9100/822/19.11.2008 г.

28.Никола Илиев Манчев и Юлияна Бранимирова Цанева РД-8-9100/830/21.11.2008 г.

29.Димитринка Желева Божкова-Статева и Пламен Статев Желев РД-8-9100/838/26.11.2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ
 РЕШЕНИЕ  № 1035-7(11)/ 09, 11.12.2008 г.  

С П И С Ъ К
НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИН ВИТРО ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ВАРНА, 

КОИТО ЩЕ ИЗВЪРШАТ ПРОЦЕДУРАТА В АМЦСМП “МАЙЧИН ДОМ” ЕООД 
ВАРНА, УЛ. “МИР” 1

1. Елена Александровна Новикова - Великова и Красимир Славчев Великов РД-
9100/721/04.11.2008 г 

2. Ивелина Василева Великова и Йордан Атанасов Великов РД-8-9100/796/11.11.2008 г. 
3. Ивалина Стефкова Томчева и Калоян Иванов Томчев РД-8-9100/783/10.11.2008 г. 
4. Йовка Ставрева Ставрева - Петкова и Атанас Петров Петков РД-8-9100/790/11.11.2008 

г. 
5. Диана Антонова Костадинова и Николай Костадинов Костадинов РД-8-

9100/818/18.11.2008 г. 
6. Мария Трошева Николова и Георги Янков Николов РД-8-   9100/693/03.11.2008 г. 

по точка  осма от дневния ред

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

- отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности на граждани;

- създаване на работна група за систематизиране предложенията за промени в „Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба 



на общински жилища”. 

Докл.: доц. Л. ПЕТКОВА – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1037-8. 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 – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

1038-8. 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 – 34, против – 0, въздържали се – 0/    

1039-8. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с чл.30, ал. 4 
от "Правилника за организация и дейност на Общински съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация", с оглед постъпилите предложения за 
промени в „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища” и високата социална и обществена значимост 
на нормативния акт, Общински съвет - Варна реши: 

1.    Създава работна група от общински съветници, която да систематизира, анализира и даде 
становище по законосъобразност и целесъобразност на постъпилите предложения за 
промени в  „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища”.  

2.    Определя срок за работа на групата един месец, считано от датата на приемане на 
настоящото решение. 
3.    Определя състава на работната група да бъде от петима общински съветници. 

4.    Избира за членове на работната група от състава на Общински съвет - Варна следните 
общински съветници:

 1. Лидия Петкова 

 2. Пламен Пенев

 3. Валерия Ангелова

 4. Цвета Георгиева 

 5. Драгомир Дончев 

5.    Задължава председателите на ПК "СДЖП" и ПК "ПРАВНА КОМИСИЯ", след 
приключване работата на групата да проведат съвместно заседание на двете комисии, като на 
заседанието да бъдат поканени вносителите на предложенията за промени в „Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба 
на общински жилища”.

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/    



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 1037-8(11)/09, 11.12.2008 г.

1. ХРИСТО СТЕФАНОВ КОНТАРОВ – гр.Варна, ул.”Лайош Кошут” № 26, молба вх.
№РД-8-94.Х/59/08.09.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(множествена склероза); доходът е от пенсия в размер на 228,64 лв.; г-н Контаров е 
обездвижен; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

2. ЖЕЛЯЗКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА – гр.Варна, ул.”Проф. Иван Шишманов” № 7, 
молба вх.№ РД-8-94.Ж/42/07.05.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; доходът й се 
формира единствено от пенсия в размер на 137,42 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

3. ПЕНКА ДОЙКОВА СТОЯНОВА – гр.Варна, ул.”Доброволци” № 13, молба вх.№ РД-8-
94.П/89/08.05.2008 г. – лицето е вдовица; има определени 80,4% ТНР (ХИБС); доходът 
се формира единствено от пенсия в размер на 161,46 лв.; ползва лекарства, които 
частично се реимбурсират от НЗОК; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

4. СТАНИСЛАВА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА – гр.Варна, ул.”Ген. Цимерман” № 5, молба 
вх.№ РД-8-94.С/159/08.05.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 
доходът се формира от майчински; семейството живее на свободен наем; г-жа 
Йорданова няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

5. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА-ВЕЛИКОВА – гр.Варна, ул.”Околчица” № 6, 
молба вх.№ РД-8-94.В/122/12.05.2008 г. – лицето е семейно; съпрузите са безработни, 
с регистрация в Бюро по труда; г-жа Великова е с психично заболяване и не й се 
позволява да започне работа; в момента семейството обитава гараж – отпуска 400 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

6. ИВАН ТИХОМИРОВ ЗЛАТЕВ –  гр.Варна, местност “Евксиноград”, ул.10 № 1, молба 
вх.№ РД-8-94.И/97/13.05.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено 
от пенсия в размер на 137,13 лв.; г-н Златев не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

7. БЯЛА РАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” № 88, молба вх.№ РД-
8-94.Б/31/12.05.2008 г. – лицето има определени 52% ТНР (гонартроза); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 87,42 лв.; г-жа Георгиева живее на 
свободен наем – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

8. ГОРАНКА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА – гр.Варна, жк “Трошево”, ул.”Хр.Смирненски” 
бл.82, ет.9, ап.43, молба вх.№ РД-8-94.Г/84/12.05.2008 г. – лицето има определени 50% 
ТНР (мозъчен инфаркт); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 147,05 
лв.; г-жа Петрова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

9. ГИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”места” № 12, молба вх.№ РД-8-
94.Г/92/16.05.2008 г. – лицето е вдовица; съпругът й е починал на 07.05.2008 г.; г-жа 
Георгиева има дъщеря, ученичка в 5 клас на ОУ “Христо Ботев”; лицето е безработно, 
с регистрация в Бюро по труда – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 



10.ВАЛЕНТИНКА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА – гр.Варна, ул.”Воден” № 21, молба вх.
№ РД-8-94.В/58/27.05.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира от пенсия в 
размер на 102,85 лв., от която се удържат 61 лв.; г-жа Даскалова 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.АНИТА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА – гр.Варна, жк “Чайка” бл.48, вх.В, ет.6, 
ап.66, молба вх.№ РД-8-94.А/135/15.05.2008 г. – лицето има определени 75% ТНР 
(шизофрения); поради преосвидетелстване няколко месеца остава без никакви доходи; 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

12.ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ-ВИТАНОВ – гр.Варна, ул.”Околчица” № 6, молба 
вх.№ РД-8-94.И/101/14.05.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по 
труда; има определени 50% ТНР (биполярно афективно разстройство); доходът е в 
размер на 87,42 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

13.РУВЕЙДА ДЖЕВДЖЕТ КАДИРОВА – гр.Варна, ул.”Зорница” № 6, молба вх.№ РД-8-
94.Р/109/13.05.2008 г. – лицето има определени 63% ТНР (диабет); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 87,42 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; 

14.ЙОРДАН МАРИНОВ НИКОЛОВ – гр.Варна ул.”Искър” № 12А, молба вх.№ РД-8-
94.Й/43/04.06.2008 г. – лицето е несемейно; съжителства с майка си, която е 
пенсионер; доходът на г-н Николов е в размер на 87,42 лв.; лицето страда от Синдром 
на алкохолна зависимост, неколкократно е бил хоспитализиран – отпуска 100 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

15.ЕЛИСАВЕТА ХРИСТОВА ПЕТРОВА – гр.Варна, ул.”Поп Харитон” 135, ет.3, ап.32, 
молба вх.№ РД-8-94.Е/82/02.06.2008 г. – лицето има определени 98% ТНР (Болест на 
Паркинсон); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 125,72 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

16.ИЗАБЕЛА ХАМПАРЦУНОВА БАБИКЯН – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.80, ет.8, 
ап.24, молба вх.№ РД-8-94.И/119/02.06.2008 г. – лицето е със специфични 
непсихотични психични разстройства след органично мозъчно увреждане; доходът се 
формира от пенсия в размер на 128,95 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

17.МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА – гр.Варна, ул.”Иван Вазов” № 20, молба вх.№ РД-
8-94.М/195/02.06.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът от пенсия е в размер на 106,76 
лв.; съпругът й е със 100% ТНР (остеонекроза); на 24.05.2008 г. е починала майка й; за 
погребението са взети пари назаем – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

18.ЗЮМБЮЛКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 150, молба вх.№ 
РД-8-94.З/56/02.06.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по труда; на 
21.10.2007 г. е починал съпругът й Марин Йорданов; за погребението са взети пари 
назаем; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

19.КОСТА ИВАНОВ НАЧЕВ – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.402, вх.12, ет.1, ап.230, 
молба вх.№ РД-8-94.К/108/02.06.2008 г. – лицето е бездомно; безработен, с 



регистрация в Бюро по труда; към момента няма никакви доходи; г-н Начев няма 
роднини, които могат да му окажат материална подкрепа; преди няколко години в 
резултат на жилищна измама остава без дом; в момента спи в подблоковото 
пространство на бл.7 в жк “Вл.Варненчик” – отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

20.СТЕФАН СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ – гр.Варна, ул.”Кракра” № 2, молба вх.№ РД-8-
94.С/180/28.05.2008 г. – с решение на Съда през 2005 г. лицето е настанено в ДДЛРГ 
“Княгиня Надежда”; през 2007 г. е прехвърлено в Защитено жилище; през настоящата 
година завършва основното си образование в Помощно училище “Братя Миладинови” 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

21.ЗЮМБЮЛКА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, ул.”Гургулят” № 28, молба 
вх.№ РД-8-94.З/58/10.06.2008 г. – лицето има определени 80% ТНР (глухонемота); 
доходът се формира единствено от пенсия в размер на 83,85 лв.; г-жа Христова 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.МАРИЕЛА АНТОНОВА БОЖИЛОВА – гр.Варна, ул.”Никола Кънев” 11, вх.А, ет.3, 
ап.14, молба вх.№ РД-8-94.М/208/10.06.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в 
Бюро по труда; доходът се формира единствено от обезщетение за безработица в 
размер на 106,40 лв.; г-жа Божилова 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.ЗЮМБЮЛКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Крайезерна” № 26, молба вх.
№ РД-8-94.З/57/09.06.2008 г. – лицето е самотна майка с три малолетни деца; г-жа 
Ангелова е бременна с четвъртото си дете; доходът се формира от социални помощи в 
размер на 205,15 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

24.ЮЛИЯНА ПЕТРОВА МАРКОВА – с.Константиново, ул.”Черни връх” № 5, молба вх.
№ РД-8-94.Ю/25/09.06.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; доходът 
се формира единствено от детски добавки в размер на 50 лв.; г-жа Петрова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

25.МАГБУЛЯ ЗЮЛФИКЯРОВА РАДЕВА – гр.Варна, ул.”Балкапан” № 14, молба вх.№ 
РД-8-94.М/205/09.06.2008 г. – лицето е вдовица; пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 91,43 лв.; г-жа Радева не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

26.НЕДКА ПЕТРОВА МИЛАНОВА –  гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Костур” № 15, 
молба вх.№ РД-8-94.Н/120/09.06.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро 
по труда; на 17.05.2008 г. е починал съпруга й Милан Миланов; за погребението са 
взети пари назаем; г-жа Миланова обитава общинско жилище; няма никакви доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

27.СТЕФКА ЕНЧЕВА ВЕЛИКОВА – гр.Варна, ул.”Цанко Дюстабанов” № 6, ет.1, ап.3, 
молба вх.№ РД-8-94.С/202/10.06.2008 г. – лицето отглежда само двете си малолетни 
деца, които са припознати от бащата, но същият не полага грижи за тях; доходът на г-
жа Великова е от работна заплата в размер на 269,36 лв.; едно от децата е ученик в 1 
клас на ОУ “Иван Вазов”; г-жа Великова няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи; малкото дете страда от астма – отпуска 300 лв. за 



задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
28.СТЕФКА НИКОЛОВА СЕВДАНОВА – гр.Варна, жк “Младост” 103, вх.2, ет.6, ап.141, 

молба вх.№ РД-8-94.С/287/20.08.2008 г. – лицето е вдовица, след тежко боледуване на 
24.07.2008 г. е починал съпруга й; 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.ЯШАР ЮРМЮЗ САЛИ – гр.Варна, ул.”Орлово гнездо” № 29, молба вх.№ РД-8-
94.Ю/37/26.08.2008 г. – лицето има определени 77,5% ТНР (инсулинозависим диабет); 
доходът се формира единствено от пенсия в размер на 136,62 лв.; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

30.РУСКА СТАНОЙКОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, ул.”Габрово” № 43, вх.Б, ет.5, ап.29, 
молба вх.№ РД-8-94.Р/179/26.08.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 102,85 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

31.ДИМКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.406, вх.13, ет.6, 
ап.44, молба вх.№ РД-8-94.Д/284/27.08.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 163,21 лв.; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи; страда от хронични заболявания – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

32.НЕФИС КАДИР МЕХМЕД – гр.Варна, ул.”Найчо Цанов” № 81, молба вх.№ РД-8-
94.Н/174/27.08.2008 г. – лицето е самотна майка с три деца; безработна, с регистрация 
в Бюро по труда; доходът се формира единствено от социални помощи; страда от 
хронични заболявания; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

33.СИЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Панайот Волов” № 2, молба вх.№ 
РД-8-94.С/294/27.08.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(слепота); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 164,03 лв.; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
съжителства с баба си и сестра си – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

34.ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ПЕНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Панайот Волов” № 2, молба вх.№ 
РД-8-94.Г/153/27.08.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(слепота); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 164,03 лв.; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
съжителства с баба си и сестра си – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

35.КРАСИМИР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ – гр.Варна, ул.”Гургулят” № 28, молба вх.№ РД-
8-94.К/166/29.08.2008 г. – лицето има определени 90% ТНР (периферна 
генерализирана лимфоденопатия с орофангеална кандидоза); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 142,29 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; 

36.МАРИЯНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.227, вх.4, 
ет.9, ап.141, молба вх.№ РД-8-94.М/301/28.08.2008 г. – лицето е разведено; сама 
отглежда дъщеря си, която е ученичка в първи клас; няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи; безработна, с регистрация в Бюро по труда 
– отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 



37.ГАЛЯ СТОЯНОВА СЛАВОВА – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” № 7, ет.5, ап.529, 
молба вх.№ РД-8-94.Г/155/04.09.2008 г. – лицето е настанено в СУПЦ “Анастасия д-р 
Железкова”; доходът се формира от заплата в размер на 103,17 лв. и детски надбавки 
25 лв.; дъщеря й е ученичка в трети клас; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

38.АЛЕКСИ РАЙНОВ ПЕНЧЕВ – гр.Варна, ул.”Царевец” № 55, вх.Г, ет.5, ап.92, молба 
вх.№ РД-8-94.А/228/06.08.2008 г. – лицето е пенсионер; през м.май 2008 г е навършил 
100 години – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

39.МИЛКА КОЛЕВА МАРКОВА – гр.Варна, ул.”Георги Стаматов” № 1, вх.11, ет.1, ап.44, 
молба вх.№ РД-8-94.М/314/04.09.2008 г. – лицето е настанено в СУПЦ “Анастасия д-р 
Железкова”; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 126,51 лв.; няма 
близки, които биха могли да й окажат финансова подкрепа – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

40.ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул.”Белгород” № 14, молба вх.
№ РД-8-94.Ц/55/10.10.2008 г. – лицето е приемен родител на детето Дора Валентинова 
Асенова, настанено със заповед № 287 от 21.06.2004 г. на Дирекция “Социално 
подпомагане” - Варна; детето е ученичка в НУИ “Добри Христов” – Варна; през 
лятната ваканция е посетило лагер, за което са взети пари назаем – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

41.МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА – гр.Варна, жк “Младост” бл.108, вх.10, ет.2, ап.50, 
молба вх.№ РД-8-94.М/313/04.09.2008 г. – лицето има определени 75% ТНР 
(шизофрения); г-жа Иванова сама отглежда двете си деца – ученици, едно от които е 
със 78% намалена възможност за социална адаптация (вродени аномалии на окото); 
лицето е безработно, с регистрация в Бюро по труда; семейството обитава общинско 
жилище – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

42.АНКА АТАНАСОВА ЧАКЪРОВА – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 222, молба вх.№ РД-8-
94.А/232/18.08.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира от пенсия в размер 
на 122,57 лв.; страда от хронични заболявания, част от които не се реимбурсират от 
НЗОК; не притежава движима и недвижима собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

43.СЕВДА СЪБЕВА ФИЛИПОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.32, вх.2, ет.6, ап.66, 
молба вх.№ РД-8-94.С/290/26.08.2008 г. – лицето е самотна майка с три деца, две от 
които са ученици; едното е с 91% ТНР с чужда помощ, намалена социална адаптация 
(умерена умствена изостаналост); семейството обитава общинско жилище – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

44.МИЛЕН КРАСЕНОВ МОСКОВ – гр.Варна, жк “Младост” бл.103, вх.1, ет.3, ап.153, 
молба вх.№ РД-8-94.М/298/26.08.2008 г. – лицето има определени 60% ТНР; 
безработен, с регистрация в Бюро по труда; няма доходи и собственост – отпуска 100 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

45.РАЙНА АНГЕЛОВА ЯНЕВА –  гр.Варна, ул.”Яне Сандански” № 1, вх.А, ет.1, ап.107, 
молба вх.№ РД-8-94.Р/174/14.08.2008 г. – лицето е несемейно, сама отглежда 2-
годишното си дете; доходът е само от детски добавки – 25 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; 

46.КЕТА ИЛИЕВА МАРИНОВА – гр.Варна, ул.”Воден” № 37Б, ет.3, ап.3, молба вх.№ 
РД-8-94.К/153/14.08.2008 г. – лицето е пенсионер на 81 г.; има определени 94% ТНР 
(тромбоемболичен инфаркт, коксартроза, левостранна хемипареза); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 237 лв.; лицето живее само и трудно се 



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

47.ДЖЕЙХАН АЛИ ТАШЧЪ – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.20, ет.1, ап.3, молба вх.
№ РД-8-94.Д/274/14.08.2008 г. – лицето има определени 94% ТНР (др. вродени 
аномалии на крайниците); доходът се формира единствено от инвалидна пенсия в 
размер на 120,19 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; 

48.ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА СТОЯНОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.227, вх.7, ет.3, 
ап.224, молба вх.№ РД-8-94.Й/53/21.07.2008 г. –  лицето е бременно с второто си дете; 
доходът се формира единствено от заплатата на мъжа, с който живее на съпружески 
начала в размер на 300 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; 

49.ГЕОРГИ ПЕЕВ ДИМИТРОВ – гр.Варна, ул.”Струга” № 66Б, молба вх.№ РД-8-
94.Г/148/20.08.2008 г. – лицето има определени над 71% ТНР (олигофрения); доходът 
му се формира единствено от пенсия в размер на 92,53 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; 

50.МАКРУИ СИМОН САРКИСЯН – гр.Варна, ул.”Дрин” № 59, ет.3, ап.9, молба вх.№ 
РД-8-94.М/312/04.09.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; доходът 
се формира от социални помощи в размер на 125 лв.; г-жа Саркисян съжителства с 
баща си, който е пенсионер с втора група инвалидност и не може да й оказва 
материална подкрепа – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

51.ВЕЛИКА ПЕТРОВА СЪБЕВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.303, вх.8, ет.4, 
ап.120, молба вх.№ РД-8-94.В/223/03.09.2008 г. – лицето е на 106 години; живее с 80-
годишната си дъщеря; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 139,82 
лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

52.МАРИЯ ТРИФОНОВА ВЛАЕВА –  гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” бл.202, бл.13, вх.В, 
ет.6, ап.90, молба вх.№ РД-8-94.М/304/02.09.2008 г., лицето е вдовица на 79 г.; на 
02.04.2008 г. е починал съпруга й; доходът се формира от пенсия в размер на 136,62 
лв.; г-жа Влаева има определени 83% ТНР (сърдечна недостатъчност, ИБС и др.) – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

53.ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ – гр.Варна, ул.”Витко Христов” № 51, молба вх.
№ РД-8-94.В/222/02.09.2008 г. – лицето само отглежда двете си деца; живее във 
фактическа раздяла със съпругата си; доходът се формира единствено от заплата в 
размер на 251,44 лв. (общинска охранителна фирма); децата са ученици в 3 е 7 клас; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

54.МИТРА СТОЯНОВА КОДЖАБАШЕВА – гр.Варна, ул.”Тунджа” № 23, молба вх.№ 
РД-8-94.М/306:02.09.2008 г. – лицето е пенсионер, на 85 г.; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 146,07 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи; близките не могат да й окажат материална 
подкрепа – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

55.ДИМКА ТОДОРОВА РУСЕВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.19, вх.1, ет.2, ап.4, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/289/01.09.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 113,49 лв.; на 19.07.2008 г. е починала майка й 



Желяза Митева Тодорова; за погребението са взети пари назаем – отпуска 160 лв. за 
частично покриване разходи по погребение; 

56.РАДКО КАЛЕВ КОЛЕВ – гр.Варна, РД-8-94.Р/149/09.07.2008 г., молба вх.№ РД-8-
94.Р/149/09.07.2008 г., лицето има определени 73% ТНР (парализа на гласовите 
връзки); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 126,95 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; 

57.ЗДРАВКО КРУМОВ ДИМИТРОВ – гр.Варна, ул.”Раковска” № 68, ет.8, ап.80, молба 
вх.№ РД-8-94.З/63/10.07.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР (онкологично 
заболяване); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 227,08 лв.; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
няма близки, които да му оказват материална подкрепа – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

58.КОРНЕЛИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА – гр.Варна, Бараки КДД, “В.Коларов” 11, ап.2, 
молба вх.№ РД-8-94.К/136/10.07.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно 
дете, ученик в 6 клас; доходът се формира от работна заплата в размер на 323,40 лв. и 
25 лв. 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; 

59.СИЛВИЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 6, молба вх.№ РД-
8-94.С/244/09.07.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; доходът се 
формира от социални помощи в размер на 216,15 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи; обитава стая от къща в лошо 
техническо и санитарно-хигиенно състояние – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

60.КРАСИМИР АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.32, вх.2, 
ет.7, ап.72, молба вх.№ РД-8-94.К/135/08.01.2008 г. – лицето има определени 75% ТНР 
(фиброза и цироза на черния дроб); доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 166,61 лв.; не притежава движима и недвижима собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

61.АЛБЕНА НИКОЛОВА РАФАИЛОВА – гр.Варна, ул.”Станислав Доспевски” № 9, 
молба вх.№ РД-8-94.А/192/09.07.2008 г. – лицето е самотна майка с три малолетни 
деца; доходът се формира единствено от социални помощи в размер на 216,15 лв., не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
безработна, с регистрация в Бюро по труда – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

62.АЛЕКСАНДЪР НАДЕЖДОВ ВАСИЛЕВ – гр.Варна, ул.”Кап. Райчо” № 107, молба вх.
№ РД-8-94.А/193/09.07.2008 г. – лицето е сирак; безработен, с регистрация в Бюро по 
труда; доходът се формира единствено от персонална пенсия в размер на 75,71 лв.; има 
определени 58% ТНР (епилепсия, разстройство на личността) – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

63.АЛЕКСАНДРИНА ВАЛЕНТИНОВА АСЕНОВА –  гр.Варна, местност “Кемер дере” 
№ 28, молба вх.№ РД-8-94.А/291/13.11.2008 г. – лицето е сирак; има определени 50% 
ТНР (абулбия окули декстра – слепота на дясно око); настанена е при баба си, която е 
пенсионер; ученичка е в Професионална гимназия по туризъм; през 2009 г. й предстои 
абитуриентски бал; доходите на бабата са недостатъчни за осигуряване на 
специфичните потребности на детето – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

64.ПЕТРАНКА НЕДЕВА ЯНЕВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.20, вх.18, ет.3, ап.15, 
молба вх.№ РД-8-94.П/196:13.11.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 



единствено от пенсия в размер на 240,57 лв.; страда от хроничен колит, ХИБС, артрит 
и др.; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; консултирана е 
за явяване пред ТЕЛК – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

65.ТОДОРКА ИВАНОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.49, вх.3, ет.7, 
ап.68, молба вх.№ РД-8-94.Т/121/25.09.2008 г. – лицето страда от БСБ, ХБ – II ст., 
болести на слуховия нерв и др.; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от 
НЗОК; съжителства с дъщеря си, която е самотна майка с две малолетни деца; доходът 
се формира от работна заплата в размер на 292,74 лв. – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

66.БЛАГОВЕСТА НЕДЯЛКОВА ШАРОН – гр.Варна, ул.”Братя Миладинови” № 86, 
вх.Б, ет.2, ап.4, молба вх.№ РД-8-94.Б/95/25.09.2008 г. – в семейството на г-жа Шарон 
са настанени тримата й внука със заповед на директора на Дирекция “Социално 
подпомагане” – Варна; доходът й се формира единствено от пенсия в размер на 142,29 
лв. и заплата 147,20 лв.; бащата на децата излежава присъда “лишаване от свобода”, а 
майката системно не полага грижи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

67.ЖИВКА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА – гр.Варна, бул.”Мария Луиза” № 48, вх.В, 
ет.1, ап.26, молба вх.№ РД-8-94.Ж/81/24.09.2008 г. – лицето има определени 97,5% 
ТНР с чужда помощ (разкъсване и контузии на мозъка); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 218,84 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; 

68.ИЛКО ИВАНОВ ХРИСТОВ – гр.Варна, ул.”Наум” № 37Б, молба вх.№ РД-8-
94.И/204/23.09.2008 г. – лицето има определени 93% ТНР (глаукома); доходът се 
формира единствено от интегрални добавки в размер на 82,76 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.ЗВЕЗДЕЛИНА НИКОЛОВА БАЛКАНСКА – гр.Варна, жк “Дружба”, кв.Аспарухово, 
бл.19, вх.А, ет.4, ап.12, молба вх.№ РД-8-94.З/78/23.09.2008 г. – лицето има определени 
100% ТНР (онкологично заболяване); доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 155,75 лв.; 7-членното й семейство обитава общинско жилище – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

70.ДИНА ИВАНОВА РАДЕВА – гр.Варна, ул.”Карамфил” № 14, вх.А, ет.1, ап.15, молба 
вх.№ РД-8-94.Д/309/26.09.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; има определени 90% 
ТНР (ХИБС); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 203,44 лв.; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; г-
жа Радева е трудно подвижна – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

71.ЕЛЕНКА АНЕСТИЕВА КРИВСКА – гр.Варна, ул.”Сава Радулов” № 7, молба вх.№ 
РД-8-94.Е/133/15.09.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; на 28.06.2008 г. след тежко 
боледуване е починал съпругът й Васил Кривски; за погребението са взети пари 
назаем; доходът й се формира единствено от пенсия в размер на 180,90 лв.; страда от 
хронични заболявания; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

72.ЕЛЕНКА КИРИЛОВА СТАНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Моряшка” № 3, молба вх.№ РД-8-
94.Е/135/18.09.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по труда; доходът е 
от социални помощи в размер на 36,30 лв.; на 12.09.2008 г. е починала майка й 
Екатерина Станчева, за чието погребение са взети пари назаем – отпуска 200 лв. за 



задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
73.СВЕТЛА ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА – гр.Варна, ул.”Горски пътник” № 14, молба 

вх.№ РД-8-94.С/282/27.08.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по 
труда; сама отглежда трите си деца, две от които са с епилепсия (80%); доходът се 
формира от социални помощи в размер на 672,50 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; 

74.РАНГЕЛ СТАНКОВ ЧОГОЛЯНОВ – гр.Варна, местност “Св.Никола” № 60, молба вх.
№ РД-8-94.Р/204/15.10.2008 г. – лицето има определени 97,5% ТНР с чужда помощ 
(ХБ, ИБС, деменция); съжителства с дъщеря си, която е негов “личен асистент”; 
системно получава лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът е от 
пенсия в размер на 326,22 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

75.КРАСИМИР ГОЧЕВ АНДОНОВ – с.Каменар, ул.”Ясен” № 13А, молба вх.№ РД-8-
94.А/187/08.10.2008 г. – лицето е със 100% ТНР с чужда помощ (неврална мускулна 
атрофия); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 218,84 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; 

76.КРЕМЕНА ИВАНОВА БОЙЧЕВА – гр.Варна, жк “Аспарухово” 18, вх.В, ет.1, ап.17, 
молба вх.№ РД-8-94.К/183/01.10.2008 г. – лицето има определени 95% ТНР с чужда 
помощ (състояние след спинална контузия и компресия при фрактура на L1-L2, 
остатъчна долна вяла парапареза тежка степен); на 11.11.2007 г. съпругът й се е обесил 
след тежък битов скандал, по време на който е изпочупил всичката покъщнина; лицето 
е настанено в общинско жилище; доходът е в размер на 194,34 лв. от инвалидна 
пенсия; на 16.04.2008 г. е постъпила в СБАГАЛ за раждане, но е родила мъртво бебе – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

77.КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СИРАКОВА – гр.Варна, жк “Младост” бл.134, вх.1, ет.4, 
ап.12, молба вх.№ РД-8-94.К/182/02.10.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в 
Бюро по труда; доходът на семейството се формира от работната заплата на съпруга в 
размер на 296,77 лв.; семейството има две деца:  едната – студентка първи курс 
студентка “Стопанско управление”, а другата – ученичка в 7 клас; не притежават 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи  – отпуска 400 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

78.ТОДОРКА КИРИЛОВА ВОДЕНИЧАРОВА – гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” бл.82, 
вх.3, ет.5, ап.15, молба вх.№ РД-8-94.Т/125/02.10.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът 
се формира единствено от пенсия в размер на 138,67 лв.; не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; в началото на м.август 2008 
г. е хоспитализирана (остър миокарден инфаркт, бъбречна недостатъчност) – отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

79.ИЛМИЯ НАЗИФОВА ЯШАРОВА – гр.Варна, ул.”Арда” № 8, молба вх.№ СДЖ-8-
2400/36/24.10.2008 г. – лицето е приемен родител на детето Елена Гинева Радева, което 
е настанено със заповед № ЗД-Д-Вн-01/564/01.08.2008 г.; детето е посетило летен 
лагер, за който са взети пари назаем – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

80.ГИНКА ПЕНЕВА ВАСИЛЕВА – гр.Варна, ул.”Добри Войников” № 35, молба вх.№ 
РД-8-94.Г/168/30.09.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; в семейството й са 
настанени двете внучки, чиято майка е починала, а баща им не полага системно 
грижи; доходът се формира от пенсия в размер на 85,12 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; 
81.ИРЕНА МАРЧЕВА ПЕТРОВА – гр.Варна, ул.”Ивайло” № 31, молба вх.№ РД-8-

94.И/210/29.09.2008 г. – лицето е самотна майка с малолетно дете на една година; 
доходът се формира единствено от майчински в размер на 237,84 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; 

82.ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СЪБЕВА – гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” № 21, молба вх.
№ РД-8-94.Й/50/14.07.2008 г. – лицето е семейно; доходът се формира единствено от 
пенсии; и двамата съпрузи са с над 71% ТНР (инсулинозависим диабет и стенокардия, 
ИБС и др.); не притежават собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

83.МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.227, вх.2, ет.3, 
ап.45, молба вх.№ РД-8-94.М/271/29.07.2008 г. – лицето има определени 92% ТНР 
(детска церебрална парализа, глухонемота); доходът се формира единствено от пенсия 
в размер на 91,48 лв.; г-ца Димитрова е ученичка в 11 клас; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

84.АЛЕКСАНДЪР ДОЧЕВ КИРКОВ – гр.Варна, бул.”Сливница” № 78, вх.Б, ет.1, ап.1, 
молба вх.№ РД-8-94.А/284/24.10.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът му се формира 
единствено от пенсия в размер на 126,69 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи; страда от ХОББ и ИБС; ползва лекарства, които 
частично се реимбурсират от НЗОК – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

85.АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛАТОВ – гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” № 7, молба вх.
№ РД-8-94.А/292/13.11.2008 г. – лицето има определени 50% ТНР (лека умствена 
изостаналост); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 96,47 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

86.ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ СТАНЧЕВ –  гр.Варна, ул.”Кракра” № 2, молба вх.№ РД-8-
94.Г/121/25.06.2008 г. – лицето е сирак; има определени 71% ТНР (болести на очната 
ябълка); доходът е единствено от инвалидна пенсия в размер на 173,83 лв.; г-н Станчев 
е бивш възпитаник на ДДЛРГ “Княгиня Надежда”- гр.Варна; студент първи курс 
“Социални дейности” – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

87.ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ – гр.Варна, ул.”Под.с-я север Възраждане” 1А, вх.А, 
ет.7, ап.19, молба вх.№ РД-8-94.И/128/12.06.2008 г. – лицето има определени 95% ТНР 
с чужда помощ (спинална мускулна атрофия, засягане на четирите крайника); доходът 
се формира от пенсия в размер на 148,65 лв.; г-н Цветанов е студент в Икономически 
университет; участва в Театрална младежка формация “Кой съм аз” – отпуска 300 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

88.ЕВГЕНИ ВЪЛЧЕВ МИХАЛЕВ – гр.Варна, жк “Младост” 120, ет.10, ап.54, молба вх.
№ РД-8-94.Е/89/12.06.2008 г. – лицето е със 100% ТНР (слепота); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 148,65 лв.; съжителства с родителите си; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

89.ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ШАЛАВЕРОВА – гр.Варна, ул.”Сергей Румянцев” № 15, 
молба вх.№ РД-8-94.П/121/12.06.2008 г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда 
помощ (енцефаломиелит); доходът се формира от пенсия в размер на 148,65 лв. и 
заплата 220 лв.; лицето е ученичка в десети клас (самостоятелна форма на обучение); 
участва в Театрална младежка формация “Кой съм аз”  – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



90.ИВАН СТОЙКОВ МИХАЙЛОВ – гр.Варна, ул.”Тодор Димов” № 36, молба вх.№ РД-
8-94.И/127/12.06.2008 г. – лицето има определени 97% ТНР (състояние след мозъчен 
кръвоизлив, спастична хемипареза); доходът се формира от пенсия в размер на 91,48 
лв.; г-н Михайлов е студент в Икономически университет 4 курс и участва в Театрална 
младежка формация “Кой съм аз” – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

91.КСЕНИЯ СТЕФАНОВА КАСАБОВА – гр.Варна, ул.105 № 22, молба вх.№ РД-8-
94.К/118/12.06.2008 г. – лицето има определени 82% ТНР (лека умствена 
изостаналост); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 83,85 лв.; лицето 
участва в Театрална младежка формация “Кой съм аз” – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

92.ХРИСТО СТАТЕВ СТРАТЕВ –  гр.Варна, жк “Чайка” бл.22, вх.А, ет.11, ап.61, молба 
вх.№ РД-8-94.Х/37/12.06.2008 г. – лицето е било абитуриент; съжителства с 
родителите си; баща му е с 90% ТНР (слепота), а майка му – с 60% ТНР (МСБ след 
исхемичен мозъчен инсулт); г-н Стратев е завършил Професионална гимназия по 
електротехника; за абитуриентския бал са взети пари назаем; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

93.МАРИАНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Дрин” № 53, ет.3, ап.9, молба 
вх.№ РД-8-94.М/315/08.09.2008 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца, 
едното под 2 години, другото – ученик в първи клас; доходът е единствено от 
майчински в размер на 220 лв. и детски 25 лв.; не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

94.ПЕТКАНА БОЖИНОВА ПЕТКОВА – гр.Варна, ул.”Нежност” № 22, молба вх.№ РД-
8-94.П/159/08.09.2008 г. – лицето има определени 77% ТНР; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 155,08 лв.; живее на свободен наем; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

95.ИЛИЯ ИВАНОВ КИРОВ – гр.Варна, ул.”Свобода” № 1, ет.5, ап.17, молба вх.№ РД-8-
94.И/95/07.05.2008 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по труда; до 
03.04.2008 г. е излежавал присъда във Варненския затвор; към настоящия момент г-н 
Киров няма никакви доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

96.ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА – гр.Варна, ул.”Пейо Яворов” № 12, ет.2, ап.4, 
молба вх.№ РД-8-94.Г/161/15.09.2008 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно 
дете на една година; доходът се формира от майчински в размер на 220 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; 

97.РАДОСЛАВ МИТКОВ РАДЕВ – гр.Варна, ул.”Съединение” № 6, ет.9, ап.102, молба 
вх.№ РД-8-94.Р/98/29.04.2008 г. – лицето е с глаукома на едното око и загуба на 
зрението на другото, вследствие на трудова злополука; към момента е безработен; 
очаква второ дете; доходът му се формира от пенсия в размер на 87,42 лв.; необходимо 
е провеждането на очна операция – отпуска 800 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

98.НАЧО ГЕОРГИЕВ САПУНДЖИЕВ – гр.Варна, ул.”Тича” № 2, молба вх.№ РД-8-
94.Н/162/28.07.2008 г. – лицето е пенсионер; има определени 76% ТНР (диабет, 
диабетна гангрена, състояние след ампутация); съпругата му е с онкологично 
заболяване (Ca коли утери); а синът – със 75% ТНР (шизофрения); доходът е от 
пенсии; живеят на свободен наем, но в едномесечен срок трябва да освободят 
жилището; ползват лекарства, част от които се реимбурсират от НЗОК – отпуска 700 



лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
99.СВЕТЛАНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА –  гр.Варна, жк “Вл. Варнечик” бл.222, 

вх.2, ет.3, ап.40, молба вх.№ РД-8-94.С/366/06.11.2008 г. – лицето има вродени костно-
мускулни деформитети (52% ТНР); доходът е в размер на 259,08 лв.; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

100.ЦВЕТАН ТОДОРОВ СТОИЛКОВ – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.307, вх.13, ет.2, 
ап.5, молба вх.№ СДЖ-8-94.Ц/2/31.03.2008 г.; – лицето е разведено; бездомен; не 
притежава имоти; не може да разчита на разширения семеен кръг; няма пенсия – 
отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

101.ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА – гр.Варна, ул.”Хр.Морфова” № 16, молба вх.
№ РД-8-94.В/255/03.10.2008 г. – лицето е разведено; сама отглежда сина си; работи 
като чистачка в Медицински колеж; семейството живее на свободен наем; г-жа Дякова 
страда от коксартроза; не притежава собственост, които би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

102.АРМАН СИСАГ СИСАГЯН – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.55, молба вх.№ РД-8-
94.А/270/08.10.2008 г. – лицето е във фактическа раздяла със съпругата си; безработно, 
с регистрация в Бюро по труда; няма деца; не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

103.КОСТА СТОЕВ ТОДОРОВ – гр.Варна, бул.”Васил Левски” бл.1А, вх.Г, ап.59, молба 
вх.№ РД-8-94.К/127/20.06.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 364,50 лв.; на 14.06.2008 г. е починал синът му 
Светлан Костов Тодоров след тежко боледуване; същият е имал определена 1-ва група 
с чужда помощ пожизнено; за лечението и погребението са взети пари назаем; г-н 
Коста Тодоров е с влошено здравословно състояние – отпуска 500 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

104.МИЛКАНА ТРАЙКОВА КУМАНОВА –  гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.405, ет.6, 
вх.5, ап.41, молба вх.№ РД-8-94.М/227/27.06.2008 г. - лицето е пенсионер, вдовица; 
доходът се формира единствено от пенсия в размер на 118,21 лв.; лицето страда от 
онкологично заболяване (Са на кожата) и вследствие на падане през м.януари 2008 г. е 
със счупена тазобедрена става; обитава общинско жилище – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

105.ПАНАЙОТ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ – гр.Варна, ул.”Васил Петлешков” бл.1, вх.Б, 
ет.1, ап.2, молба вх.№ РД-8-94.П/126/24.06.2008 г. - лицето има 71% ТНР (диабет); 
доходът се формира от пенсия; съжителства с 85-годишната си майка; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

106.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НУШЕВ –  гр.Варна, ул.”Студентска” 5, вх.В, ет.6, ап.46, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/108/31.03.2008 г. - лицето е с два ампутирани крака; доходът се 
формира от пенсия в размер на 243,91 лв.; съжителства със съпругата си, която е в 
тежко здравословно състояние; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

107.НЕДРЕТ ФЕИМ САЛИМ – гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” № 14 Ж, ет.2, молба вх.№ 
РД-8-94.Н/190/24.09.2008 г. - лицето страда от онкологично заболяване (Са маме 
синистри); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 184,31 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; 



108.МАРИНКА ВАНГЕЛОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.45, вх.3, ет.6, 
ап.64, молба вх.№ РД-8-94.М/278/04.08.2008 г. - лицето е  пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 134,45 лв.; отглежда внучката си, тъй като 
дъщеря й е починала, а бащата системно не полага грижи; не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

109.КАЛИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк “Трошево” бл.36, вх.В, ет.4, 
ап.60, молба вх.№ РД-8-94.К/116/12.06.2008 г. - лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 102,85 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

110.БОШКА ВАСИЛЕВА ГОЧЕВА – гр.Варна, ул.”Гривица” № 6, ет.4, ап.20, молба вх.№ 
РД-8-94.Б/101/17.10.2008 г. - лицето е вдовица, пенсионер; обгрижва сина си Илия 
Илиев, който е със 100% ТНР с чужда помощ (диабет, ампутация на ляв крак и пръсти 
на десен крак); доходът се формира единствено от пенсия; 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.ТОДОР ПЕТРОВ НЯГОЛОВ – гр.Варна, ул.”Охрид” № 4, ет.1, ап.3, молба вх.№ РД-
8-94.Т/126/06.10.2008 г. - лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 332,15 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи; при падане е счупил тазобедрена шийка; в момента 
се придвижва с патерици – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

112.ДОБРИНКА РУСЕВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, жк “Младост” бл.155, вх.1, ет.6, ап.33, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/250/21.07.2008 г. - лицето е с над 95% ТНР с чужда помощ 
(елефантиаза, ХБ, ИБС); доходът се формира единствено от пенсия; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; съжителства 
със сина си Йордан Йорданов, който е с психично заболяване; жилището, което 
обитават е в лошо техническо състояние – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

113.ДОБРИНА ЖЕЛЕВА СОТИРОВА – гр.Варна, ул.Проф. Цани Календжиев” № 12, 
ет.7, ателие, молба вх.№ РД-8-94.Д/229/01.07.208 г. – лицето има определени 74% ТНР 
(Са гландуле тиреоидея – папиларен карцином); не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи;  на 28.06.2008 г. е починала майка й 
Пена Тодорова Желева, за чието погребение са взети пари назаем – отпуска 300 за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

114.БОГОМИЛКА КРУМОВА МАНОЛОВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.219, в.3, 
ет.1, ап.65, молба вх.№ РД-8-94.Б/49/13.06.2008 г. - лицето е със 100% ТНР с чужда 
помощ (ампутация на двата долни крайника); придвижва се помощта на инвалидна 
количка; през настоящата година са протезирани и двата й крака, но протезите са със 
счупени стъпала; необходимо е и изработване на козметика; общата сума е в размер на 
3143,40 лв. по оферта на ОТТО/ВОСК; доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 198,32 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

115.ДИМИТРИЧКА КИРОВА ИВАНОВА – гр.Варна, жк “Чайка” бл.20, вх.А, ет.2, ап.8, 
молба вх.№ РД-8-94.Д/355/20.11.2008 г. - лицето е пенсионер; живее на свободен наем; 
има определени 80% ТНР (онкологично заболяване); доходът се формира единствено 
от пенсия в размер на 116,19 лв.; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от 
НЗОК; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи; няма близки и роднини, които биха могли да й окажат финансова подкрепа – 
отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности; 
116.НИКОЛИНКА ХРИСТОВА ИВАНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Поп Харитон” № 73, ап.11, 

молба вх.№ РД-8-94.Н/110/03.06.2008 г. – лицето е вдовица; пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 123,65 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи; съжителства с едната си дъщеря, 
която работи на минимално трудово възнаграждение – отпуска 200 за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

117.ПЕТРАНКА АНДОНОВА ЕНЕВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.405, вх.4, ет.7, 
ап.19, молба вх.№ СДЖ-8-94.П/8/31.10.2008 г. – лицето е вдовица; на 20.10.2008 г. е 
загинал синът й Евелин Евелинов Енев; тялото му се намира в камера Мадрид; 
доходът на г-жа Енева е единствено от заплата; средствата, които са необходими за 
транспортирането на тленните останки са в размер на 9000 лв.; ако погребението се 
извърши в Испания, пътуването  на г-жа Енева до Испания ще струва около 500 лв. – 
отпуска 500 за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

118.ТОДОР КАМЕНОВ ГЕРОВ - гр.Варна, бул.”Осми Приморски полк” № 122, молба 
вх.№ РД-8-94.Т/120/11.09.2008 г. – лицето е студент 3 курс във ВСУ “Черноризец 
храбър” – гр.Варна; съжителства с баба си, която на 17.07.2008 г. вследствие на пътен 
инцидент е получила фрактура на лява бедрена става и раменна ключица; претърпяла 
е няколко операции; месец след това получава инсулт; към момента е обездвижена; 
ползва скъпоструващи лекарства; необходимо е и закупуването на санитарно-
хигиенни материали (памперси) – отпуска 500 за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

119.ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, ул.”Опълченска” № 29, вх.А, ет.2, 
ап.4, вх.№ РД-8-94.Г/150/25.08.2008 г. – лицето има определени 80% ТНР 
(Алцхаймер); съпругата му е безработна, с регистрация в Бюро по труда; жилището, 
което обитават е в лошо техническо състояние; нямат собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

120.ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА - гр.Варна, ул.”Д-р Лудвиг Заменхоф” № 4, 
молба вх.№ ОС-8-94.С/4/07.07.2008 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия; при злополучно падане чупи тазобедрена става; претърпяла 
скъпоструваща операция; към момента се придвижда с патерици; през м.май 2008 г. е 
починала майка й; средствата за погребението са взети назаем – отпуска 300 за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

121.КРЪСТЬО ДОНЕВ ДУКОВСКИ – гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 93, вх.А, ет.4, 
ап.33, молба вх.№ РД-8-94.К/145/01.08.2008 г. – лицето е пенсионер; има определена 
трета група ТНР (счупване на др. и неуточнени части на бедрената кост); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 115,03 лв.; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

122.МАРИЙКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул. “Гургулят” № 23, молба вх.№ 
РД-8-94.М/327/24.09.2008 г. – лицето е приемен родител на детето Анка Севдова 
Нинова, настанено със Заповед № ЗД-Д-Вн-01/563/01.08.2008 г. на Директора на 
дирекция «Социално подпомагане»; детето е посетило летен лагер, за който са взети 
пари назаем – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

123.РУМЯНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА – гр.Варна, ул. “Селиолу” № 36, молба вх.№ 
РД-8-94.Р/196/02.10.2008 г. – лицето е разведено; сама отглежда дъщеря си, която е 
студентка II курс /редовно обучение/; г-жа Цветкова няма собственост, която може да 
бъде източник на допълнителен доход; живее на свободен наем, а от няколко седмици 
е освободила квартирата и нощува с дъщеря си при познати; доходът се формира 
единствено от работна заплата / «Инкасатор такси» в Община Варна/ в размер на 494, 



49 лв., който е крайно недостатъчен за семейството – отпуска  1 500 лв. за  
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

124.КРИСТАЛИНА ТОДОРОВА ЕДРЕВА – гр.Варна, ул. “Дубровник” бл.8, вх.Д, ап.11, 
молба вх.№ СДЖ-8-2400/26/31.07.2008 г. – лицето е приемен родител на детето Георги 
Валентинов Костадинов, настанено със Заповед № ЗД-Д-Вн-01/254/04.04.2008 г. на 
Директора на дирекция «Социално подпомагане»; детето е посетило летен лагер, за 
който са взети пари назаем – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

125.ДОРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – с.Константиново, ул. “Христо Ботев” № 38, 
молба вх.№ СДЖ-8-2400/27/04.08.2008 г. – лицето е приемен родител на детето 
Десислава Бориславова Карамишева, настанено със Заповед № ЗД-Д-Вн-
01/162/22.04.2008 г. на Директора на дирекция «Социално подпомагане»; детето е 
посетило летен лагер, за който са взети пари назаем – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

126.СЕВДА МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА – гр.Варна, ул. “Доброволци” бл.3, вх.3, ап.105, 
молба вх.№ РД-8-94.С/106/25.03.2008 г. – лицето е самотна майка с три малолетни 
деца две, от които са ученици; доходът се формира единствено от социални помощи в 
размер на 287.15 лв.; няма собственост, която може да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности и закупуване на учебни помагала; 

127.МЮНЕВЕР МЕХМЕДАЛИЕВА СЕИД – гр.Варна, ул. “Георги Живков” № 11, молба 
вх.№ РД-8-94.М/282/05.08.2008 г. – лицето е семейно с едно непълнолетно и едно 
малолетно дете; и двете деца са с увреждания I група с чужда помощ 
/слепота;генерализирани разстройства на развитието/; доходът на семейството е 
единствено от работната заплата на бащата и социални помощи, тъй като майката 
полага грижи за децата; обитават общинско жилище; не притежават собственост, която 
може да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 2 000 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

128.АНА ЗЮМБЮЛКОВА ДЕМИРОВА - ул."Д-р Селименски" № 103, молба вх.№ РД-8-
94.А/241/01.09.2008 г. - лицето е самотна майка с 4 деца две, от които са ученици. Не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; 
семейството живее на свободен наем. Доходите се формират единствено от социални 
помощи - 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

129.АГНЕС ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА - ул."Доброволци" № 11, молба вх.№ РД-8-
1200/148/11.09.2008 г.; - лицето е пенсионер с единствен доход от пенсия в размер на 
131 лв. Няма собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи. Не 
може да разчита на разширен семеен кръг за материална подкрепа. Г-жа Георгиева е 
първата жена водолаз слязла на 165 м. с подводница на Океанографски институт - 
Варна. По-късно работи като леководолазен инструктор, съдейства за издаване на 
бюлетина "Подводен свят" и "Море" - 1 000 лв. за покриване на основни жизнени и 
комунално-битове потребности. 

130.АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ИВАНЧЕВА – ул. „Русалка” № 9, молба вх. № РД-8-
94.А/305/04.12.2008 г. – лицето отглежда сама двете си малолетни деца; живеят на 
свободен наем; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи; доходът се формира от месечни добавки за отглеждане на дете 
и заплата в размер на 127,50 лв. – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 1038-8(11)/09, 11.12.2008 г.

1. АНГЕЛИНКА КОСТОВА КАВАЛДЖИЕВА – гр.Варна, ул.”Розова долина” № 31, вх.



№ РД-8-94.А/265/25.09.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило медицински 
документи, доказващи заболяванията и нотариално заверена декларация; 

2. ДИМИТРИЧКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА – гр.Варна, ул.“Велико Христов” № 19, вх.№ 
РД-8-94.Д/307/24.09.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за размера на 
пенсията; 

3. ВАЛЕНТИН КУЗОВ АНДРЕЕВ – гр.Варна, ул.”Банат” № 13, вх.№ РД-8-
94.В/247/23.09.2008 г.  – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите или 
копие от регистрация в Бюро по труда; 

4. АЛБЕНА ФИЛИПОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” бл.405, вх.1, ет.1, 
ап.1, вх.№ РД-8-94.А/235/21.08.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило служебни 
бележки, че децата са ученици; 

5. ЕВА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА – гр.Варна, ул.”Кап. Райчо” № 127, вх.№ РД-8-
94.Е/126/21.08.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило заповедта за настаняване в 
общинско жилище и копие от регистрация в Бюро по труда; 

6. ЯШАР ИСМАИЛ ЯШАР – гр.Варна, ул.”Орлово гнездо” № 29, вх.№ РД-8-
94.Я/45/26.08.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена имотна 
декларация; 

7. АЛЕКСИ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ – гр.Варна, ул.”Джузепе Гарибалди” № 2А, вх.№ 
РД-8-94.А/242/02.09.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена 
имотна декларация, както и количествено-стойностна сметка за размера на щетите; 

8. ТОДОР НИКОЛОВ ГРОЗЕВ – гр.Варна, ул.”Гладстон” № 2, вх.В, ет.1, ап.42, вх.№ РД-
8-94.Т/114/01.09.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите; 

9.  АНКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 15, вх.№ РД-8-
94.А/194/10.07.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите; 

10. НЕДКА ТОШКОВА РАДЕВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 2, вх.№ РД-8-
94.Н/147/10.07.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за размера на 
доходите; 

11.СТОЯН АТАНАСОВ ДИНЕВ – гр.Варна, ул.”Ген. Георги Попов” № 25, вх.А, ет.9, 
ап.63, вх.№ РД-8-94.С/324/29.09.2008 г. – ОТКАЗ, лицето притежава собственост, 
която може да бъде източник на допълнителни доходи; 

12.ПЕТРАНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА – гр.Варна, бул.”Сливница” № 93, ет.2, ап.25, 
молба вх.№ РД-8-94.П/166/19.09.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за 
размера на пенсията и притежава имот, който може да бъде източник на допълнителни 
доходи; 

13.КИРИЛ ИЛИЕВ ВАНГЕЛОВ – гр.Варна, ул.”Ружа” № 38А, молба вх.№ РД-8-
94.К/177/23.09.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена имотна 
декларация; 

14.АНДОН ЖЕКОВ ТОДОРОВ – гр.Варна, ул.”Витоша” № 31, гр.Варна, ул.”Витоша” № 
31, молба вх.№ РД-8-94.А/261/23.09.2009 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило 
нотариално заверена имотна декларация; 

15.ЖЕЛЯЗКО ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ – гр.Варна, ул.”Мусалла” № 15, молба вх.№ РД-8-
94.Ж/80/23.09.2008 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило нотариално заверена имотна 
декларация; 

по точка  девета от дневния ред

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

- промяна в “Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна” приет с 
решение на Общинския съвет № 640-11(13)/03, 09.06.2004 г.

- утвърждаване на проект “Чешката култура във Варна през 2009 г.” 

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК



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

Р Е Ш Е Н И Я :
1040-9. На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна изменя и допълва чл. 2, чл. 6, чл. 9 и чл. 10 от “Статут 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна” приет с решение на 
Общинския съвет № 640-11/13/3,9.06.2004 г., съгласно приложение.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 1/

1041-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА,  Общински съвет – Варна утвърждава проект “Чешката култура във Варна през 
2009 г.” и задължава Кмета на Община Варна да осигури средства за осъществяването му.

по точка  десета от дневния ред

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

- приемане на “Общинска стратегия за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от 
психоактивни вещества – Варна 2009 – 2013”;     

- приемане на “Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН – Варна 2009 – 2014”. 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1042-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Варна приема 
“Общинска стратегия за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от психоактивни 
вещества – Варна 2009 – 2013”, съгласно приложение 1.       
/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

1043-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Варна приема 
“Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН – Варна 2009 – 2014” съгласно 
приложение 2.       
/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  единадесета от дневния ред

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

-  именуване на улицата, очертана с начална о.т. 77, о.т. 78 и крайна о.т. 326, находяща се в 
ж.к. „Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с наименованието улица "Моряк";

- именуване на улицата, очертана с начална о.т. 326, о.т. 327 и крайна о.т. 328, находяща се в 
ж.к. „Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с наименованието улица "Юрдан Тодоров". 
Докл.:доц. К. ТРОШЕВ – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1044-11. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Младост" при Община Варна с вх. № ОС-8-1000/55/07.10.2008г., Общински съвет-Варна 



именува улицата, очертана с начална о.т. 77, о.т. 78 и крайна о.т. 326, находяща се в ж.к. 
„Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с наименованието улица "Моряк".

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

1045-11. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Младост" при Община Варна с вх. № ОС-8-1000/55/07.10.2008г., Общински съвет-Варна 
именува улицата, очертана с начална о.т. 326, о.т. 327 и крайна о.т. 328, находяща се в ж.к. 
„Възраждане”, І м.р., гр. Варна, с наименованието улица "Юрдан Тодоров". 
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  дванадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Избор на Комисия във връзка с Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните 
заседатели и писмо вх. № ОС-8-1103(88)/22.10.2008 г. от заместник председателя на 
Варненския окръжен съд.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1046-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 
2/08.01.2008 г.за съдебните заседатели и писмо вх. № ОС-8-1103(88)/22.10.2008 г.от 
заместник председателя на Варненския окръжен съд, Общински съвет – Варна избира 
комисия от 5 /пет/ души за изготвяне предложенията за лицата, които ще се предложат за 
съдебни заседатели при Варненския окръжен съд от Община Варна – 40 души, в състав от 
следните общински съветници:

1. Валерия Ангелова

2. Цвета Георгиева

3. д-р Ивайло Бояджиев

4. Пламен Пенев 

5. Дилбер Вейсалова

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

1046-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 
2/08.01.2008 г.за съдебните заседатели, Общински съвет – Варна избира за председател на 
комисията общинския съветник Валерия Ангелова.

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

1046-12-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 
2/08.01.2008 г.за съдебните заседатели, Общински съвет – Варна възлага на комисията да 
докладва предложенията за съдебни заседатели на следващата редовна сесия на Общинския 
съвет, като задължително 10 на сто от общия брой на предложените лица да бъдат с 
педагогическа квалификация.

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

1046-12-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. 3 от Наредба № 2/08.01.2008 г., предложените 
кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт, а 
именно: „да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са 
навършили 70 години към момента за определянето им за съдебни заседатели, ползват се с 
добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от 



реабилитацията.

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

1046-12-5. Всеки кандидат за съдебен заседател подава писмено съгласие по чл. 7 от Наредба 
№ 2/08.01.2008 г.да бъде избран като съдебен заседател и представя свидетелство за 
съдимост, от което да е видно, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, 
независимо от реабилитациятаи, като в същото изрично е отбелязано „да му послужи за 
съдебен заседател”, както и други документи, определени в Наредба № 2/08.01.2008 г.и от 
Комисията, избрана с решение на Общинския съвет 1046-12-1 и 1046-12-2(11)/09, 11.12.2008 
г.

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

1046-12-6. Предлаганите кандидати за съдебни заседатели във Варненския окръжен съд 
следва да не са съдебни заседатели във Варненския районен съд.

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

1046-12-7. Право да предлагат кандидати за съдебни заседатели имат всички граждани на 
Община Варна, чрез общински съветник.

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

1046-12-8. Общински съвет – Варна възлага на Комисията за изготвяне предложенията за 
лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели да оповести публично на официалния 
интернет адрес на Община Варна и на таблото за съобщения на Община Варна списък на 
необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за съдебни 
заседатели.

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

по точка  тринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и комунални 
дейности” относно:

- даване на съгласие Община Варна да участва като учредител и редовен член на сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза „Регионално сдружение за управление на отпадъците 
„ЕКО-2010”;

- приемане на план-сметка за дейност „Чистота” за 2009 г.;

- вземане на решение във връзка с договор изх. № Д-9200(7841)/28.10.1999 г. за предоставяне 
на концесия за дейността по поддържане на чистотата на територията на р-н „Одесос” и 
договор изх. № Д-9200(7842)/28.10.1999 г. за предоставяне на концесия за дейността по 
поддържане на чистотата на територията на р-н „Аспарухово”.

Докл.: Пл. ВОЙКОВ – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1047-13. На основание чл. 9, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 15 и т. 23 и чл. 59 от  ЗМСМА и чл. 85 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да участва като учредител и редовен член на Сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза “Регионално сдружение за управление на отпадъците 
„ЕКО-2010”, което ще бъде учредено за постигане на следните цели:



- подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на 
битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;

- ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на отпадъците;

- оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите 
за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на 
приравнените към тях отпадъци;

- постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците;

- реализиране на целите и изискванията на националното законодателство и подзаконовите 
актове за управление на отпадъците;

- насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на местното 
самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, свързани с 
управлението на отпадъците.

2. Дава съгласие Община Варна да внесе първоначална встъпителна вноска за учредяване на 
Сдружение “Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО-2010”, в размер на  
200 /двеста/ лева, която сума да бъде осигурена от бюджета на Община Варна.

3. Приема предложения проект за устав на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 
“Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО-2010”.

4. Определя Кмета на Община Варна за представител на Община Варна в учредителното 
събрание на Сдружение “Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО-2010”, 
като го упълномощава да участва в гласуването от името на община Варна при приемане на 
решенията на учредителното /общото/ събрание за учредяване на сдружението, за приемане 
на неговия устав и за избор на управителни органи и оправомощава същите да подпишат 
Учредителния документ и Устава на Сдружение “Регионално сдружение за управление на 
отпадъците „ЕКО-2010”, както и да извършва всички правни и фактически действия от името 
и за сметка на Община Варна във връзка с учредяването на Сдружението и вписването му в 
регистрите на окръжния съд по седалището на сдружението.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1048-13. Общински съвет – Варна оттегля от разглеждане проект за решение със следния 
текст:

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, решение на 
Общински съвет – Варна № 3102-12/38/ от 22.02.2006 г. и във връзка с чл. 14.2 от Договори за 
предоставяне на концесия за дейността по поддържане на чистотата изх. № Д-
9200/7841/28.10.1999 г. и изх. № Д-9200/7842/28.10.1999 г., Общински съвет – Варна 
потвърждава, че срока на посочените договори започва да тече от 15.07.2005 г. и изтича на 
15.07.2015 година и упълномощава Кмета на Община Варна и Председателя на Общински  
съвет – Варна да подпишат анекс към договорите, относно техния срок.” за допълнително 
разглеждане и обсъждане през м.януари 2009 г.

         /за – 36, против – 2, въздържали се – 2/

по точка  четиринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Промени в съставите и ръководствата на ПК и ВрК към Общински съвет – 
Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 42



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

1049-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна освобождава 
общинския съветник  Тодор Мутафов от състава на ПК „Благоустройство и комунални 
дейности”.

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/

1049-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна включва 
общинския съветник  Тодор Мутафов в състава на ПК „Социални дейности и жилищна 
политика”.

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/

1050-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна освобождава 
общинския съветник  д-р Ивайло Бояджиев от състава на ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество”.

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/

1051-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна освобождава 
общинския съветник   Андрей Василев от състава на ПК „Благоустройство и комунални 
дейности”.

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/

1051-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна включва 
общинския съветник   Андрей Василев в състава на ПК „Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”.

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/

1052-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна освобождава 
общинския съветник Веселин Марешки като председател на ПК „Транспорт”.

/за – 36, против – 1, въздържали се – 4/

1053-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна избира общинския съветник Красимир 
Минков Маринов за председател на ПК „Транспорт”. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 35, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват - 9/

по точка  петнадесета от дневния ред



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

- приемане на “Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество”. 
Докл.: Е. РАДЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 42
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1054-15. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС във връзка счл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302(212)/27.10.2008 г., Общински съвет – Варна приема „Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество”, съгласно приложение № 1, 

със следните изменения и допълнения:

- от проекто-текста на чл. 27 отпада изречението „Оценките на имотите и вещните права и 
вещите над 5 000 лв. се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от 
данъчните, като чл. 27 придобива следния вид: „Разпоредителните сделки с имоти и вещни 
права, както и движими вещи се извършват въз основа на пазарни оценки, определени по 
реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.”

- към текста на чл. 31 се допълват думите:..., след решение на Общинския съвет.”

- към текста на чл. 32 се допълват думите:..., след решение на Общинския съвет.”

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

&n

по точка  шестнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Кмета на Община Варна относно:

- присъединяване на Община Варна към общините от европейски съюз, подписали 
„Споразумение на кметовете” за устойчива енергия за Европа;

- участие на Община Варна с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
BG161РО005/08/3.0/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в 
Република България” по Приоритетна ос 3. „Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие”.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 42
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1055-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9302/114/04.12.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие на Кмета на 
Община Варна да подпише споразумение за присъединяване на Община Варна към  
Общините от Европейския съюз, подписали “Конвент на кметовете” за устойчива енергия за 
Европа. 

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

1056-16. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 



предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/116/08.12.2008г., Общински 
съвет-Варна:

1. Дава съгласие, Община Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»  с проектно предложение по 
следните процедура:

Процедура ВG 161 PO 005/08/3.0/01/05 «Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България»,  по Приоритетна ос 3. «Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие» 

2. След одобряване на проекта и подписване на договора за предоставяне безвъзмездна 
финансова помощ, разходите по изпълнението им да се покриват от средства определени за 
съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна при същите да бъдат възстановени 
от договарящия орган. 

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

по точка  седемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД, избор на нов представител и 
упълномощаването му да представлява Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 
12.01.2009 г., съгласно покана вх. № ОС-8-2600/95/05.12.2008 год.

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Зам. председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1057-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на своя 
представител в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД да 
предприеме всички необходими действия за освобождаване на Петромир Веселинов Кънев 
като член на Съвета на директорите на „Спортен комплекс Спартак” АД и за 
освобождаването му от отговорност за дейността му като такъв.

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

1058-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет - Варна възлага на своя 
представител в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД да 
предприеме всички необходими действия за избиране на Илияна Русанова Кръстева за член 
на Съвета на директорите на „Спортен комплекс Спартак” АД.

/за – 36, против – 0, въздържали се – 4/

1059-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава като представител на Община 
Варна в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Христо 
Веселинов Данов.

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

1060-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна определя за представител на Община Варна 
в Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД общинският 



съветник Веселин Найденов Марешки.

/за – 33, против – 3, въздържали се – 3/

1061-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с покана вх. № ОС-8-2600/95/05.12.2008 год., Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Веселин Найденов Марешки да участва 
в общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 12.01.2009 год. със следните 
права: 

По точка 1 от дневния ред: „Освобождаване на Петромир Веселинов Кънев като член на 
Съвета на директорите на „Спортен комплекс Спартак” АД и освобождаване от отговорност 
за дейността му като такъв” – Да участва в разискванията по тази точка и гласува „за” 
освобождаване на Петромир Веселинов Кънев като член на СД на дружеството, както и за 
освобождаването му от отговорност за дейността му като такъв;

По точка 2 от дневния ред: „Избор на член на Съвета на директорите, по предложение на 
представителя на Община Варна в ОСА на дружеството, съгласно чл. 73, ал. 2 от Устава на 
„Спортен комплекс Спартак” АД” – Да направи предложение на заседанието на общото 
събрание на акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД за член на Съвета на 
директорите на дружеството да бъде избрана Илияна Кръстева и да гласува „за” избирането 
на същата за член на Съвета на директорите на дружеството.

/за – 35, против – 0, въздържали се – 1/

по точка  осемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Освобождаване на представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”-Варна” АД, 
избор на нов представител и упълномощаването му да представлява Община Варна на ОСА 
на дружеството, насрочено за 19.12.2008 г., съгласно покана изх. № 2636/02.12.2008 год.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1062-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет-Варна освобождава като представител на Община 
Варна в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна”-Варна” АД г-н Веселин Найденов Марешки.

/за – 34, против – 0, въздържали се – 2/

1063-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет-Варна определя за представител на Община Варна в 
Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света 
Анна”-Варна” АД общинския съветник Красимир Петров Петров.

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

1064-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет-Варна упълномощава представителя на акционера 



Община Варна г-н Красимир Петров Петров да участва в общото събрание на акционерите 
на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”-Варна” АД, насрочено за 
19.12.2008 год. и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия:

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на предложената от Съвета на директорите 
тригодишна програма за подобряване на финансовите и икономическите показатели на 
дружеството – проект за решение: „ОС приема тригодишна програма за подобряване на 
финансовите и икономическите показатели на дружеството” - Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно предложената от СД програма; 
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на 
директорите за дейността им през 2007 год. – проект за решение: „ОС освобождава от 
отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 год.” - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна; 
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в състава на Съвета на директорите – проект за 
решение: „ОС приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите” - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна. ” 
/за – 38, против – 0, въздържали се – 3/

по точка  деветнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Одобряване на рамково споразумение за сътрудничество между Община Варна и 
Националния институт за обучение на директори към Министерството на образованието и 
науката.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1065-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 59 и чл. 61 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна, Общински съвет - Варна одобрява 
“Рамково споразумение за сътрудничество между Община Варна и Националния 
институт за обучение на директори към Министерството на образованието и науката”, 
съгласно приложение.

Приложение към 
Решение на ОбС – Варна № 1065-19(11)/09, 11.12.2008 г.

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗA СЪТРУДНИЧЕСТВО
                Днес ......... в  град Варна между ОБЩИНА ВАРНА,  бул. “Осми Приморски полк” 
№ 43, представлявана от КИРИЛ ЙОРДАНОВ – кмет на Варна и Юлия Йорданова- Качкова  
– главен счетоводител на Община Варна и директор на дирекция “ФСД” от една страна, 
наричана по долу за краткост  ПЪРВА СТРАНА

             И

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ към МОН, гр. Банкя, 
ул.”Княз Борис” № 17, представляван от АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА-директор, наричана  по долу 
за краткост  ВТОРА СТРАНА, съзнавайки необходимостта от двустранно сътрудничество с 



цел подобряване на качеството и ефективността на управленския процес в системата на 
училищното образование и на основание  чл. 61, ал.2, т.4 от ЗМСМА се споразумяха за 
следното:

Чл.1. Да извършват в свой общ интерес и съобразно възможностите си следните дейности:

- научно-приложно обезпечаване на дейностите в сферата на средното образование на 
община Варна;

- съвместна организация на международни, национални и регионални прояви по проблемите 
на образованието;

- квалификация на кадрите от звената в  системата на народната просвета на територията на 
община Варна;

- подпомагане на нормативното обезпечаване на звената от системата на народната просвета 
в община Варна,

- технологично и техническо подпомагане на дейностите в сферата на средното образование 
 на община Варна,

- съвместно участие при подготовка и защита на проекти и грантово финансиране на 
дейности по образованието.

Чл.2. Всяка от страните ще осъществява посочените в чл. 1 на настоящото споразумение 
дейности от свое име и за своя сметка при ред и условия, изрично упоменати в подписани за 
целта договори между кмета на Община Варна и директора на Националния институт за 
обучение на директори.

Чл.3. За уреждането на възникнали отношения, неупоменати в договора,  по повод 
предвидената в него дейност, страните могат да сключват допълнителни споразумения, които 
се явяват неразделна част от този договор.

Чл.4. (1) Първата страна се задължава да информира Втората страна за  провеждани от нея 
дейности и прояви в областта на образованието.

(2) Първата страна има право да получи пълната информация от  Втората страна за 
провежданата от нея научно- приложна и информационна дейност, както и информация за 
организираното обучение на ръководни кадри в системата на народната просвета (форми и 
обем на обучението).

Чл.5  (1) Втората страна се задължава:

- да осигури научно-приложно, технологично и техническо обезпечение на  съвместните 
дейности –  предмет на настоящия договор, като ангажира експерти и технически лица за 
организиране, координиране и консултиране дейностите и проявите на община Варна;

1. да осигури необходимото информационно обезпечаване на посочените дейности чрез 
информационната система на НИОД; 

2. да осигури организирането и провеждането на подготовка на кадри от системата на 
народната просвета в общината, в рамките на своята компетентност, като издаде и 
необходимите документи за проведената подготовка; 

3. да участва като съорганизатор в международните и регионални прояви на община 
Варна, свързани с образованието; 

4.  да предостави на община Варна за ползване всички свои материали, свързани с 
извършваното от НИОД обучение на ръководни кадри в системата на народната 
просвета; 

5.  да осигури информация за възможностите за международно и национално 
финансиране на дейности по образованието, и да съдейства на заинтересованите 
кадри от  системата на народната просвета в общината за запознаване с нея; 



6. да организира обучение на кадри и провеждане на прояви по специфични за 
образованието на община Варна проблеми чрез наличния си професионален 
потенциал и с привлечени външни експерти, както и да съдейства за решаване на 
проблеми в сферата на образованието, представляващи интерес за общината. 

(2) Втората страна има право:

            - да получи необходимата информация от община Варна за провежданите от нея 
дейности и прояви в областта на образованието; 

            - да участва със свои представители и материали в организираните прояви,

            - да прави научно-приложни и информационни съобщения за организираните прояви в 
своята информационна система.

Чл.6. Извършените съвместни действия по изпълнението на подписаните договори се 
удостоверяват с двустранно подписани протоколи.

Чл.7. Всяка от страните по настоящия договор следва да отправя всички съобщения и 
уведомления до другата в писмена форма, като формата се счита за спазена и когато 
съобщенията и уведомленията  са отправени по телефакс или електронен път. 

Чл.8. Разпоредбите на това споразумение могат да бъдат предмет на ревизиране, по искане на 
коя да е от договарящите се страни. Ревизираните или изменени по взаимно съгласие 
разпоредби влизат в сила веднага след одобряването им от страните.

Чл.9. Всеки спорен въпрос, свързан с тълкуването на това споразумение се решава по 
приятелски път в дух на разбирателство. При непостигане на съгласие спорът може да бъде 
отнесен за решаване от съда.

Чл.10. (1) Всяка от договарящите се страни може да денонсира това споразумение, 
уведомявайки за своето намерение в писмена форма с предупреждение от три месеца.

(2)  Денонсирането на това споразумение не засяга прилагането на проектите в ход на 
изпълнение или валидността на вече одобрените гаранции в рамките на споразумението.

            Това споразумение е сключено за срок от 2 години и влиза в сила от датата на 
подписването му от всяка от договарящите се страни.

            Изготвено е във Варна на .............. 2008 год. в два идентични екземпляра.

по точка  двадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Преобразуване на акционерно дружество с общинско имущество 
„Дезинфекционна станция” ЕАД в еднолично дружество с ограничена отговорност.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1066-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 264 от Търговския закон, чл. 5/1/ и чл. 
6/1/ от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Варна, в качеството си на 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Дезинфекционна станция” 
ЕАД-гр. Варна, решава едноличното акционерно дружество да бъде преобразувано чрез 
промяна в правната форма в еднолично дружество с ограничена отговорност, като 
новоучреденото дружество стане правоприемник на преобразуващото се дружество, което се 
прекратява без ликвидация.

Определя за проверител по чл. 264д ТЗ проф. д.и.н. Калю Донев, който да извърши проверка 



на капитала при преобразуването, съгласно изискванията на ТЗ и внесе за одобрение от 
Общински съвет-Варна доклад относно размера на същия. 

Задължава Съвета на директорите на „Дезинфекционна станция” ЕАД да подготвят всички 
необходими документи за преобразуване на дружеството, включително и доклад на 
управителния орган във връзка с преобразуването.

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 37, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват - 11/

по точка  двадесет и първа от дневния ред

ОТНОСНО: Намаляване състава на Съвета на директорите на „Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД, „Градски транспорт” ЕАД, „Дворец на културата и спорта” ЕАД и „Общинска 
охранителна фирма” ЕАД; освобождаване и избор на членове от същите.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1067-21-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ, Общински съвет – Варна решава да бъде намален състава на Съвета на директорите на 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД от 5 /пет/ на 3 /трима/ души и приема съответната 
промяна в разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на членовете на съвета на 
директорите.

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 10/

1067-21-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД Георги Стефанов Георгиев и Станимира Полиева 
Стаменова. 

         /резултати от поименно явно гласуване:

         за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 10/

1068-21-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ, Общински съвет – Варна решава да бъде намален състава на Съвета на директорите на 
“Градски транспорт” ЕАД от 7 /седем/ на 5 /пет/ души и приема съответната промяна в 
разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на членовете на съвета на 
директорите. 

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 26, против – 11, въздържали се – 4, отсъстват - 10/

1068-21-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на 
“Градски транспорт” ЕАД Иван Дърмонски, Илияна Русанова Кръстева и Стела Генчева 
Раданова.

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 26, против – 11, въздържали се – 4, отсъстват - 10/

1068-21-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ,        Общински съвет – Варна избира Веселина Томова Захариева за член на Съвета на 



директорите на „Градски транспорт” ЕАД.

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 26, против – 11, въздържали се – 4, отсъстват - 10/

1069-21-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ, Общински съвет – Варна решава да бъде намален състава на Съвета на директорите на 
“Дворец на културата и спорта” ЕАД от 7 /седем/ на 5 /пет/ души и приема съответната 
промяна в разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на членовете на съвета на 
директорите.

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 32, против – 3, въздържали се – 6, отсъстват - 10/ 

1069-21-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на “Дворец 
на културата и спорта” ЕАД Симеон Нанев Варчев и Веселина Томова Захариева.

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 32, против – 3, въздържали се – 6, отсъстват - 10/ 

1070-21-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ, Общински съвет – Варна решава да бъде намален състава на Съвета на директорите на 
“Общинска охранителна фирма” ЕАД от 5 /пет/ на 3 /трима/ души и приема съответната 
промяна в разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на членовете на съвета на 
директорите. 

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 36, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват - 10/

1070-21-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на 
“Общинска охранителна фирма” ЕАД Мило Цветанов Милов и Димитричка Василева 
Атанасова.

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 36, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват - 10/

по точка  двадесет и втора от дневния ред

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален център по 
здравеопазване – Варна върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Проф. Державин” № 19, 1-ви п.р., кв. 462, ПИ № 13.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1071-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка 
с чл. 108 от НРПУРОИ и §31 от ПЗР на Закон за държавния бюджет на РБългария за 2008 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Регионален център по 
здравеопазване – Варна върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Проф. Державин” № 19, 1-ви п.р., кв. 462, ПИ № 13, представляващ триетажна сграда 
/поликлиника/ със застроена площ 308 /триста и осем/ кв.м и изба с площ 155 /сто петдесет и 
пет/ кв.м.



Граници на имота: ул. „Проф. Державин”, ул. „Братя Миладинови”, жилищен блок, масивна 
сграда.

За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 2987/22.03.2004 г.

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Регионален център по здравеопазване – 
Варна за срок от 10 /десет/ години.

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на договор за 
безвъзмездно право на ползване върху описания имот.

/резултати от поименно явно гласуване:

         за – 35, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват - 11/

по точка  двадесет и трета от дневния ред

ОТНОСНО: Отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 781-1.2(10)/23,29.10.2008 год. 
в частта му за „Обреди” ЕООД и задължаване управителя на дружеството да използва сумата 
за финансиране преместването на трасето на ел.кабел в Централен гробишен парк – Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1072-23. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във 
връзка с чл. 232”а” от ТЗ, чл. 5 и чл. 6 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна реши: 
Отменя свое решение № 781-1.2(10)/23,29.10.2008 год. в частта за „Обреди” ЕООД и 
задължава Кмета на Община Варна да възстанови пълния размер на внесения от „Обреди” 
ЕООД дивидент, дължим от печалбата на дружество за 2007 год., в размер на 243 100 /двеста 
четиридесет и три хиляди и сто/ лева, по сметка на „Обреди” ЕООД.

Задължава управителя на „Обреди” ЕООД да използва горепосочената сума за финансиране 
преместването на трасето на ел.кабел в Централен гробищен парк – Варна във връзка с 
освобождаването на допълнителни терени за извършване на погребения, като му препоръчва 
да сключи договор с „Е.ОН България мрежи” АД за преместване на трасето на ел.кабела. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват - 12/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/


