
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В А Р Н А 
П Р О Т О К О Л    № 15

от заседание, проведено на 20.05.2009 г. 

по точка  първа от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.

Данчо СИМЕОНОВ
         Не виждам кмета на община Варна, но моят въпрос е към него и той е свързан с 
въпроса, който зададох на предната сесия на общинския съвет. А именно за рибарско 
пристанище в град Варна. Тъй като на предната сесия кмета отговори, че това е 
изключително интересен въпрос, той би помогнал на рибарите от Траката. Същевременно в 
тази изключителна зона, крайбрежната, от изключително държавна собственост, той може 
методически да оказва помощ. Мисля, че има готови проекти включително и финансиране, 
което не се иска от община Варна и едно пристанище не само в крайбрежната зона, където е 
държавната собственост, а и там, където е общинската собственост. Т.е. въпросът ми е: Знае 
ли кметът на община Варна за подобни проекти, как би реагирал ако има такъв и би ли дал 
своето мнение това да бъде осъществено. Говоря за конкретни неща. 

         Вторият ми въпрос е за това какво ще прави общината с дарения имот на д-р Головина. 
В центъра на Варна, имаше самонастанили се там хора. Имаме въпиюща нужда от социални 
заведения, детски заведения. Какво правим с този имот? Благодаря.

         Стелиян СЕВАСТИЯНОВ
         Добър ден. Използвам правото си на питания към кмета на община Варна за да го 
запозная с един случай. В район Приморски във вилната зона има отреден вилен имот на 
Атанаска Николова Маринова със съответните номера, съседи и т.н. В съседство с този имот 
има друг, който в момента през него със заповед на кмета и е осигурено право на достъп до 
имота си. Както е известно общината е длъжна да осигурява право на достъп до абсолютно 
всеки имот. В последствие собственика на предния имот не признава заповедта, оспорва я в 
съда и същевременно затваря достъпа на Атанаска Николова Маринова. Въпросът ми към 
кмета е как тя ще получи достъп до имота си при положение, че делото се проточи? Известно 
ми е, че съответната тъжителка Атанаска Маринова е ходила при кмета на район Приморски 
г-н Градинаров, че той  и е обещал съдействие. Но съдействието, което може г-н Градинаров 
да и осигури не е много действено според мене, при положение, че заповедта на кмета не е 
издадена с предварително изпълнение. Недостатъка на тази заповед е именно това, че тя не е 
издадена с предварително изпълнение. И в момента тази заповед не съществува докато 
нямаме решение на съда. Моят въпрос е как хората ще прехвърчат ли до имота си, за да го 
обслужват и въобще да го ползват? Явно невъзможна ситуация. Та моето питане е свързано и 
с това моля г-н кмета да преиздаде такава заповед, но вече с предварително изпълнение за да  
могат хората докато трае делото по реалната му заповед да имат достъп до имота. Иначе не се 
съмнявам в доброто желание на район Приморски да осигурят на тъжителката достъп до 
имота и.

         Веселин МАРЕШКИ
         Уважаеми колеги, администрация, искам да задам за пореден път следния въпрос. Той 
касае центъра на Варна и едно от местата, за което всички варненци говорят с уважение, това 
е козирката. Много срещи са се правили там и начина, по който тя се експлоатира. Аз първо 
си мислех, че във връзка с козирката проблема стои в Общинския съвет и настоявах той да 



бъде решен. В крайна сметка ние взехме решение какво трябва да се прави. И без да сме 
вземали решение договора за ползване на козирката от KFC отдавна е изтекъл. В разговори с 
г-жа Трендафилова тя ме убеждава, че са взети мерки да бъде освободено. Така или иначе 
мерките не знам какви са, но явно не дават резултат. Просто молбата ми е максимално бързо 
да го решим този проблем защото в обществеността витаят много неприятни слухове, 
определени общински съветници, а след като взехме решението, че от администрацията 
някой взема горницата, разликата между черитях хиляди лева наем и реалния около 
тридесет-четиридесет хиляди лева. И просто заради едни десет-петнадесет хиляди лева на 
месец  да не слагаме петно нито  върху колегите от Общинския съвет, нито върху 
администрацията, не дай си боже върху кмета. На десетата си година от управлението едва 
ли има нужда и едва ли някой си мисли, че разликата отива там. Явно има някакъв проблем и 
молбата ми е г-н кмете да ми кажете кога ще бъде решен този проблем и да се премине към 
изпълнението на решението на Общинския съвет. Благодаря ви.

         Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на община Варна

         Г-н Симеонов, подготвяме ви отговор писмен, който утре ще получите. Без да изпадам в 
подробности принципно ви отговарям, че на рибарите трябва да се помогне, на един отрасъл 
така да се каже, важен за града ни като морски град и за хората ни, и за нашите гости. 
Условията са никакви практически. Имахме разговори с ветеринарните органи за условията в 
които и в момента се лови и предлага на пазара риба. Те са под всякаква критика, това е факт. 
От тук произтича ако щете и нашия морален, нека да го наречем в последствие и фактически 
ангажимент. Знаете, че община Варна не граничи с морето. Държавата граничи, а ние идваме 
след това. Оттука произтича много голяма трудност в областта на всички проекти, каквито и 
да са те, свързани с пясъка, морето. Но това е законодателството, ще се съобразяваме. 
Вариантите са да бъдат подкрепени рибарите за строителство било върху частен, общински, 
доколкото  знам има два подходящи общински терена. Не се съмнявам едно такова 
предложение ще срещне подкрепата на всички представители на всички политически сили в 
Общинския съвет. Но ще ви бъде предоставен отговор в тази насока. 

         „Д-р Головина” - Констатирам връзка в двата въпроса само във вашата активност г-н 
Симеонов. Но да се върна на предишния въпрос. Не ги безпокойте повече хората, не ги 
гонете. Поне това трябва да е ясно, че отдавна в Общия устройствен план заменения терен 
няма нищо общо и в бъдеще не може да има в рамките на прерогативите на администрацията 
застрояване като предвиден за озеленяване район. Но това не означава да спрете усилията, 
напротив, продължавайте, да не бъда неправилно разбран. Но въпроса е получил своето 
решение с предназначението на този терен за озеленяване. Официално никога не може да 
бъде снета тази позиция в мое лице във времето, в което аз отговарям за него. Категорично. И 
детските градини, впечатлили вашата активност, как да кажа диалог на живо между 
общинските съветници и варненци в тази зала. Головина е сърцевината на вашия въпрос. 
Днес внесеното от мен предложение цели решаване на този въпрос. Построяването на нова 
детска градина. Повечето общински съветници знаят, че днес се състоя една дискусия по 
едно друго предложение, което цели, но то ще бъде взето на следващия Общински съвет, по-
нататъшното решаване на проблема с нови  три детски градини най-малко. И мисля, че в 
много голяма степен този въпрос ще бъде решен, което пак не изключва напрежението и 
възбуждането на интересите на хората, и то точно в тези дни, които предстоят 45дни или 60 
оттук нататък. Важното е да се знае проблема е значим, проблема е в нашето полезрение. 
Всичко онова, което е в нашите ръце като средства и възможност ще бъде използвано да бъде 
решен този въпрос. 2000 места дотука сме открили и мисля, че това не е пустословие. Много 
бързо ще бъдете свидетели как ще се разкрият стотици места в детските градини. Головина – 
разполагаме с работен проект за строителството на детска градина с две групи, 50 места, 
стойност на строителството 1000000 лева. Работният проект е готов. Продължавам. Като бях 
в Барселона и като поздравих кмета за красивия град, той ми отговори по следния начин. 
Барселона е много проблематичен град, Барселона има всички възможни проблеми, които 



един град може да има. За щастие, той каза, Барселона е богат град. Как стоят нещата във 
Варна? Аналогично по отношение на проблемите и коренно различно по отношение на 
средствата. Слава богу на липсващите средства да решаваме тежки проблеми в града. Имаме 
еквивалента. Еквивалента в момента няма пазарна стойност. Слава богу ниски са стойността 
на изграждането на такива социални обекти като детските градини. Вече подразбирате 
финалната част на моя отговор. Ще търсим начина, по който досега се опитвахме да решим 
проблеми на града без за това да заделяме конкретни средства. Т.е. на основата на работния 
проект, който предвижда изграждането на две детски групи с 50 места за детска градина на 
стойност 1 млн.лв. съгласно проекта ще търсим нашия партньор. Ще го търсим всички 
заедно, разбира се. 

         Г-н Севастиянов, конкретния случай не ми е известен. Той така представен от вас 
представлява и фактическа и правна сложност. Не кой знае каква, но поне такава да не мога 
да ви отговоря в момента, защото и конкретния случай не го познавам. Но ще възложа на 
моите колеги юристи да се запознаят с него и да ви се отговори на вас, както и на 
заинтересованите хора. 

         Г-н Марешки, за козирката. Какво е решението на Общинския съвет? Да става час по-
бързо. Нямам нищо против. Има ли такова решение? Има. Гласувано е. Той договора изтече, 
но. Каква процедура има г-жо Трендафилова? И то е в съда, така ли? Сега най-вече за 
зрителите, вероятно хората в залата чуха отговора на г-жа Трендафилова. Решението на 
Общинския съвет е обжалвано от наемателите и е в съда, и е оспорено съдържанието на 
моето писмо, с което съм ги приканил да освободят имота. Съображенията на тяхната жалба, 
както чухте са, че те оспорват нашата констатация, залегнала и във вашето решение и в моето 
писмо, че срока на договора с тях е изтекъл. Това е. Ще следим в такъв случай съдебния 
развой и съдебното решение в тази насока. Успешна сесия.

         Данчо СИМЕОНОВ
         Уважаеми г-н кмете, аз ви благодаря за отговорите. Ще се запозная с писмения отговор 
по отношение на това, което говорихме за пристанището. По отношение на тази реплика, че 
моята активност е специална искам да ви кажа, че аз защитавам интересите на избирателите 
и ще защитавам и за напред. Не исках да политизирам нещата, така че спирам дотук. 
Благодаря ви.

         Веселин МАРЕШКИ
         Уважаеми колеги, г-н кмете, всички сме виждали договора на KFC с община Варна и 
той наистина е срочен, изтекъл и няма никакво правно основание. В него никъде не пише, че 
той може да се продължава, удължава, така, че те какви дела си водят си е техен проблем. Ако 
тука чрез такива хватки е допуснато дело и  ако то няма интерес да се спечелва от община 
Варна може да се води с години и да продължава да се граби Варна по този начин ние 
абсолютно не сме съгласни и мисля, че има доста законови възможности, с които община 
Варна да си влезе в правото си да владее имота. Така, че ще ви помоля да ни предложите 
някакви по-конкретни действия, с които до края на седмицата или до края на другата седмица 
имота да бъде опразнен. В противен случай ние стигнахме до становище на председателския 
съвет, че ще трябва да се сезира прокуратурата за евентуални действия явно вече не на 
общински съветници, а в администрацията, че там нещо се прави зад гърба на варненци. 
Благодаря.

         Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна

         Значи това, което се прави със сигурност е да се говорят врели некипели пред варненци. 
Това е ясно на всеки, който слуша и чува. Нали разбирате, че когато вашето решение е 
обжалвано, то не е влязло в сила. Ясно ли е това или не е ясно. На вас като не ви е ясно, на 
мен ми е ясно. Оттук нататък има два варианта. Или чакаме съда да се произнесе или вадим 
тоягите, набиваме ги и ги изгонваме посред бял ден. Горе долу вашето предложение нататъка 



отива. 

         Веселин МАРЕШКИ
         Явно някой ви подвежда. Това са два въпроса. Договора с тези хора е изтекъл и то 
трябва да се освободи.

         Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

         По тази констатация съда ще се произнесе в спора изтекъл ли е или не е изтекъл. Ние 
приемаме всички с вас, че е изтекъл. Те сезират съда и казват срока на договора не е изтекъл. 
Моля ви, произнесете се. Какво се случва оттук нататък? Има толкова юристи в залата, 
питайте ги. Хайде питайте ги, да не изпадаме в.

         Веселин МАРЕШКИ
         Общината може да им направи запор.

         Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна 

         В правова държава, когато съда е сезиран, той е господар на ситуацията. Когато се 
произнесе съда, както се произнесе съда. Това е ясно и за децата.

         

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно удостояване с Почетния знак 
„За заслуги към Варна” – златен на проф.д-р Тамара Георгиева Хинова.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ–Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 43
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1274-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 5 и чл. 7 от „Статут за 
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна” и във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна вх. № ОС-9-9302(68)/11.05.2009 г., Общински съвет – Варна 
удостоява проф.д-р Тамара Георгиева Хинова с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен, за изключителния й принос за организиране и утвърждаване на юридическото 
образование в гр. Варна, за цялостното й научно творчество, за издигане на авторитета и 
просперитета на гр. Варна в областта на юридическата наука.

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/

 
по точка  трета от дневния ред

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

- утвърждаване решението на Журито от 27 април 2009 г. за удостояване с награда „Варна” на 
творци и творчески колективи в следните раздели: литература; визуални изкуства; театър; 
музика; танц; публицистика и журналистика; архитектура; организация, подпомагане и 
популяризиране на културата и изкуството; 

- отпускане на сумата от 5 000 лв. на Рая Димитрова Костова – за заплащане на обучение в 
Кралската академия по музика в Лондон, Англия. Средствата да бъдат осигурени от бюджета 
на функция “Култура” § 10 на мер. 7/32/759 “Други дейности по културата”; 

- отпускане на сумата от 8 000 лв. на Антония Златанова Йорданова – за заплащане на 



обучение в двугодишната магистърска програма в Кралската консерватория Брюксел.

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 43
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1275-3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 4, чл. 5 и чл. 10 от Статут за 
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и във връзка с чл. 2, чл. 8 и чл. 9 от 
Статута за присъждане на награда „Варна” за изкуство и култура, Общинският съвет Варна 
утвърждава решението на Журито за удостояване с Награда „Варна” от 27 април 2009 г. на 
следните творци и творчески колективи: 

• За литература   – Райна Пенева – за високи художествени постижения в литературата 
за деца и юноши и за книгата й „Моите приключения с жабчето Кваки”; 

• За визуални изкуства   – Иван Обретенов – за високи художествени постижения, 
проявени в творчеството му през 2008 г. и за юбилейната му изложба, както и за 
участие в национални и международни прояви през цялата година; 

• За театър   – Боян Стоянов – за талантливо пресъздаване на образа на Звяра в 
спектакъла на ДКТ-Варна „Красавицата и звяра”; 

• За музика   – Десислава Добрева – за талантливото й изпълнение на песни от български 
композитори и за компакт диска „Тя е”, издаден през 2008 г.; 

• Танц   – Колектива на балетния спектакъл „Ана Каренина” на ОФД-Варна за 
проявено високо художествено майсторство и сполучливо пресъздаване чрез 
изкуството на балета на идеите и образите в романа н а Лев Толстой в лицето на 
постановчика-хореограф Константин Илиев, либретиста Димитър Калев, музикалния 
консултант Мариела Чанкова, сценографа и художника на костюмите Лора Маринова 
и целия балетен състав; 

• За публицистика и журналистика   – Румен Генов – за дългогодишната му дейност на 
спортен радио журналист, за обективно и вярно отразяване на спортния живот във 
Варна; 

• За архитектура   – арх. Емил Пасков – за цялостното му творчество и за приноса му 
териториалното изграждане на Варна, за неговата издирвателска и проучвателска 
работа на архитектурното наследство на нашия град; 

• За организация, подпомагане и популяризиране на културата и изкуството   – ВСУ 
„Черноризец Храбър” за приноса му в поощряването и развитието на културата и 
творческата активност на творците във Варна, за подпомагане и осъществяване на 
творчески проекти в културата и изкуствата. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/

1276-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 5 000 лв. на Рая 
Димитрова Костова – за заплащане на обучение в Кралската академия по музика в Лондон, 
Англия. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция “Култура” § 10 на мер. 
7/32/759 “Други дейности по културата” .

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

1277-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната сумата от 8 000 лв. на Антония 
Златанова Йорданова – за заплащане на обучение в  двугодишната магистърска програма в 
Кралската консерватория Брюксел. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция 



“Култура” § 10 на мер. 7/32/759 “Други дейности по културата” .

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

 
по точка  четвърта от дневния ред

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

- присъждане на награди „Варна” в системата на народната просвета за 2009 г.;

- присъждане на награди „Варна” в сферата на науката и висшето образование за 2009 г.;

- отпускане на сума от 2000 лв. на Пеню Михайлов за издаване на книга  „Трансформация на 
икономическата система в България: проблеми и противоречия”.

Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 46
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1278-4.На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 от 
раздел “Общи положения” и чл. 9 от раздел “Процедура за определяне на наградите” от 
Статута на награда “Варна” в системата на народната просвета. Общински съвет - Варна  
присъжда награди “Варна” в системата на народната просвета за 2009 г., както следва: 

1. ”Учител на годината” в системата на предучилищното възпитание:
Елена Николова Гаданчева, учител в ОДЗ № 14”Дружба”- за активния й принос в 
реализацията на многобройните проекти, в които участва детското заведение

2. ”Учител на годината” в начален етап на основното образование:
Красимира Стоянова Симеонова, учител в  ОУ „П.Р.Славейков” - за  творческия й дух, за 
вещината и търпението,  за вярата й, че всяко дете може да успее, за успешните изяви на 
нейните ученици на регионално и национално ниво на състезания и олимпиади по 
математика, и на различни конкурси по театрално майсторство 

3. ”Учител на годината” в хуманитарната област:
Мария Петрова Георгиева, учител по история в НГХНИ “К.Преславски”- изявен 
професионалист и творец с доказан принос  в своята дейност; за “уроците й по родолюбие”, 
чрез които всяка значима дата в историята на България се превръща в среща на науката, 
изкуствата, фолклора и в незабравимо преживяване за  учениците

4. “Учител на годината” в природо-математическата област:
Валентина Станева Момчилова, учител в МГ”Д-р П.Берон” - за професионализма и 
новаторския й дух, за блестящото представяне на нейни ученици на национални и 
международни състезания по математическа лингвистика.

5. “Учител на годината” в областта на изкуствата:
Боян  Михайлов Бъчваров, учител по пиано в НУИ”Добри Христов- за блестящата му 
работа като педагог и концертиращ изпълнител, за  любовта и себеотрицанието, за  
престижните награди от национални и международни конкурси

6. “Учител на годината”  в областта на спорта:
Людмила Любенова Атанасова, учител по физическа култура в  СОУ за деца с 



нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов”- за проявено новаторство в учебно–
възпитателния процес,  за успешните  изяви на нейните ученици в Сао Паоло- Бразилия на 
Световното първенство за хора с увреждания; в Колорадо Спрингс, САЩ и в Пекин, Китай- 
на Параолимпийските игри

7. “Учител на годината” по професионално образование:
инж. Георги Детелинов Беков, учител в ПГ по електротехника- един от основателите на 
гимназията, доказан професионалист, подготвил хиляди специалисти в областта на 
електротехниката , енергетиката и електрониката

8. “Ученик на годината”  в хуманитарната област:
Даяна Христова Христова-ученичка от XII клас на I ЕГ - за изключителните й  постижения 
в хуманитарната област, изкуството и спорта през учебната 2008/9година

9. “Ученик на годината” в природо-математическата  област:
Диана  Руменова Софрониева- ученичка от XIIклас на  МГ”Д-р П. Берон” –за 
многобройните спечелени призови места на републикански и международни конкурси, 
олимпиади и състезания по математика, астрономия и математическа лингвистика  през 
учебната 2008/9година

10. “Ученик на годината” в областта на изкуствата:
Александър Руменов Костадинов, ученик от XI клас в класа по пиано на Боян 
Бъчваров в НУИ”Д.Христов”- за високи творчески постижения през годините на обучение, 
за спечелените престижни  награди през 2008/9г. на национални и международни конкурси 

11. “Ученик на годината” в областта на спорта:
Ани Антонова  Крумова- ученичка в VIII клас в МГ”Д-р П. Берон”- за изключителните й 
постижения в областта на шахмата и получените награди от участия в регионални, 
национални и международни първенства.

12. “Ученик на годината” в областта на професионалното образование:
Чудомира Николаева  Чернева, ученичка в ПГГСД”Николай Хайтов”, специалност” 
Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане”-за победите й в националните  
конкурси по горско стопанство и проектиране на мебели 

13. ”Учителски колектив” в системата на предучилищното възпитание:
Колективът на ЦДГ№38 ”Ян Бибиян”- за високи професионални постижения  и 
възпитателно- образователна работа с децата , насочена към гражданско възпитание,  
екологично възпитание и здравна култура

14. ”Учителски колектив в системата на средното образование”:
Колективът на МГ”Д-р П.Берон”- колектив – новатор, който съчетава традиции и иновации 
и  в хармонично единство изгражда чуждоезиково и  профилирано обучение по математика , 
информатика и информационни технологии  като ефективен път за съвременна личностна 
реализация на младите хора 

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

1279-4.  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3  от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 
2.7 и чл.3.11 от Статута за присъждане на награда “Варна” в сферата на науката и висшето 
образование, Общински съвет-Варна присъжда награди “Варна” в сферата на науката и 
висшето образование за 2009 г., както следва:

1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ



• ДОЦ. Д-Р КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ДМН – за нов метод 
„Оптимизиране на клиничен подход при болни с колоректален рак, с цел подобряване 
на резултатите от диагностиката и хирургическата тактика, чрез въвеждане на нов 
молекулен панел”– предложение на Медицински университет „Проф. д-р Параскев  
Стоянов” 

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ
• НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С ПРИНОСА НА ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА, 

ДМН, МАГ. ФАРМ. ДОЦ. дИМИТЪР ДИМИТРОВ, ДМ  - за разработка на проект, 
акредитация и откриване на факултет по фармация към Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов” - като важен учебен, научно - изследователски и 
организационно - методичен център в фармацевтичната наука, аптечната и 
дистрибуторската дейност за гр. Варна и региона на Североизточна България – 
предложение на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” 

2. Природни науки
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ

ст. н. с. ii ст. д-р инж. траян константинов траянов – за научно - популярната му книга 
„Тайните на морското дъно” – посветена на 50-годишнината на подводната археология в 
България - съдържа 26 текста за подводни изследвания и подводната археология заедно с 
коментари, анализи и научни хипотези за подводни археологически обекти, природни 
феномени и конкретни артефакти, извадени от морското дъно – предложение на БАН 
Институт по океанология Варна
КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ

• НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ ст. н. с. ii ст. д-р инж. атанас палазов – 
за научното постижение „ Система за наблюдение параметрите на морската среда в 
пристанищните райони и заливи по българското черноморско крайбрежие” - 
предложение на БАН Институт по океанология Варна  

3. Обществени науки
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ

• ДОЦ. Д-Р димитър КАНЕВ КАНЕВ – за монографическото му изследване на тема 
„Икономически теории за управлението на персонала и приложението им във 
въоръжените сили” - предложение на ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й.  
ВАПЦАРОВ” 

4. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ

• ПРОФ. Д. АРХ. Н. ИВАН НИКОЛАЕВ НИКИФОРОВ - за публикуваната през 2008 
г. книга „История на градоустройството” – предложение на Варненски свободен 
университет „Черноризец храбър” 

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ
• НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ КАПИТАН I РАНГ ДИМИТЪР 

АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – за работата по проект „Защита на пристанища и 
военноморски бази на Р. България от терористични заплахи” – предложение на 
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” 

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

1280-4.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 дава съгласие да бъде отпусната сума от 2 000 лв. на проф., д–р на 
икономическите науки Пеню Михайлов за издаване на книга под заглавие “Трансформация 
на икономическата система в България: проблеми и противоречия”.     

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

                                 

по точка  пета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-
9302(58)/23.04.2009 г. относно разкриване на две целодневни детски градини в кв. 
„Аспарухово” и в кв. „Младост” и групи към тях.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ–Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1281-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 от ЗНП и чл. 15, ал. 1 от 
ППЗНП, Общински съвет – Варна решава да се разкрият ЦДГ в кв. „Аспарухово” с 6 /шест/ 
градински групи и ЦДГ в кв. „Младост” с 6 /шест/ градински групи. 

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

 

по точка  шеста от дневния ред

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

- приемане на годишните финансови отчети и отчетите за дейността за 2008 г., 
освобождаване от отговорност управители и контрольори, на Съвета на директорите и 
избиране на одитори за извършване на одиторски контрол за 2009 г. на: 

       * “Жилфонд” ЕООД; 

       * “Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ център за 
психично здраве – Варна” ЕООД;

       * “Обреди” ЕООД;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ с идентификационен № 10135.5501.49 с 
площ 677.00 кв.м. по плана на Южна промишлена зона;
- включване 4 бр. жилища във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”;

- учредяване на право на строеж върху поземлен имот – частна общинска собственост с 
идентификатор 10135.3511.137, по кадастрална карта на район “Младост”, одобрена със 
Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съставляващ земя, с 
АОС № 3831/02.05.2006 г.;

- допълване на “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинската  
собственост за 2009 г.”, приета с решение № 1106-20(13)/18.02.2009 г. на Общински съвет – 
Варна;



- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно наддаване 
за продажба на имоти, представляващи  пл. № 340, пл. № 375, пл.№ 380, пл.№ 385, пл.№ 
386 и пл.№ 410, находящи се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ №10135.5506.414, целият с площ 1180,00 
кв.м., м-ст. “Вилите”, гр. Варна, при граници: ПИ № 5506.493, ПИ № 5506.410, ПИ № 
5506.411, ПИ № 5506.412, ПИ № 5506.413, ПИ № 5506.357;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
продажба частта на Община Варна, представляваща 93,00 кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.5510.370, целият с площ 588,00 кв.м., при граници: ПИ №5510.371, ПИ №5510.124, 
ПИ №5510.365, ПИ №5510.366, ПИ №5510.369, находящ се в кв.Галата, гр. Варна;

- приемане на годишни финансови отчети и отчети за дейността за 2008 г., освобождаване от 
отговорност на управители и контрольори и избиране на одитори за извършване на 
одиторски контрол за 2009 г. на: 

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

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

       * “МДОЗС – д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД;

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

- изготвяне на технически, екологичен, финансово-икономически, правен, геоложки анализ, 
мотивирано предложение пред Общински съвет – Варна, проекти на решение, обявление и 
документация за участие, проект на договор за предоставяне на концесия с предмет 
изграждане и експлоатация на спортна база с открити и закрити обекти за спортни дейности, 
съоръжения за екстремни спортове като бънджи кула, стена за катерене, тролей (спускане по 
въже), бънджи батут, тренажори, както и спортни уреди и съоръжения за други видове спорт 
в поземлен имот с идентификатор № 10135.5502.5, находящ се в гр. Варна, кв. 
"Аспарухово", 27-ми подрайон, кв. 6, с площ 19748 м2, частна общинска собственост, 
съгласно АОС №3528/19.08.2005 г.; 

- прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, кв. Виница, ул. "Добри Христов" №31, представляващ земя с площ 38,01 кв.м. 
идеални части от урегулиран поземлен имот IX-10, в кв. 17 - целият с площ 970,00 кв.м;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.247 с площ от 506.00 кв.м, находящ се в гр.Варна, ул. “Андрей Сахаров” № 27;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.458 с площ 
от 226.00 кв.м,  находящ се в гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Перник” № 5А;
- одобряване на пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.3511.561 с площ 
от 614.00 кв.м, находящ се в гр.Варна, жк.”Възраждане” ІІ-ри м.р.;
- одобряване на пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 60.00 кв.м. ид.ч.  от  
УПИ ІV, кв.6а по плана на с.Звездица с административен адрес ул.”Вега” № 2, целият с 
площ 810.00 кв.м, определена от оценител на имоти, в размер на  4 920.00 лева,  без включен 
ДДС;

- възлагане на Кмета на Община Варна организиранe и провеждане на конкурс за възлагане 



управлението на ЕООД с общинско имущество “Обреди” и представяне на резултатите от 
проведения конкурс за утвърждаване;

- създаване на Работна група от общински съветници, представители на общинската 
администрация и други специализирани органи за изработване на становище за реализиране 
на проект за изграждане на крематориум на територията на Община Варна;

- преобразуване  на “Дезинфекционна станция” ЕАД в “Дезинфекционна станция - Варна” 
ЕООД; 

- одобряване на пазарната оценка на ограничено вещно право на строеж, определена от 
оценител на имоти, за изграждане на пристройка – балкон с площ 5,5 кв.м. с адрес: гр. Варна, 
бул. „Цар Освободител” 37, вх. Б; 

- приемане на годишните финансови отчети и отчети за дейността за 2008 г., освобождаване 
от отговорност на членовете на Съветите на директорите и избиране на одитори за 
извършване на одиторски контрол за 2009 г. на: 

       * “Пазари” ЕАД – Варна;

       * “Градски транспорт” ЕАД

- разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № ЗАО-52197/01.04.2009 
г.относно одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с разпоредителна сделка за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1292, с площ от 1059.00 кв.м в 
местност „Вилна зона” по плана на гр. Варна, описан в АОС № 5387/2008 г.;

- даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №10135.3511.560 по 
кадастралната карта, одобренa със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителен 
директор на АГКК, целият с площ 6 646кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к. „Възраждане”, 
подрайон ІV, предмет на АОС № 5225/13.10.2008 г. 

Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 46
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1282-6-1. 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 и чл. 40 от Закона за счетоводството,  Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет и годишен доклад за дейността на “Жилфонд” ЕООД - Варна за 2008 г. 

           /резултати от поименно явно гласуване:
           за – 29, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 21/

1282-6-2. 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 2008 г. 
           /резултати от поименно явно гласуване:
           за – 29, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 21/

1282-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД - Варна Жеко Георгиев за периода 
01.01.08 г. до 31.12.08 г. 

           /резултати от поименно явно гласуване:
           за – 29, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 21/



1283-6-1. 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 и чл. 40 от Закона за счетоводството, 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 2008 г. 

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

1283-6-2. 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 2008 г.

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

1283-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 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 01.01.08 г. до 31.12.08 г.

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

1283-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 2009 г.

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

1284-6-1. 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 и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна приема годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди” 
ЕООД за 2008 г.

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

1284-6-2. 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 2008 г. 

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

1284-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД Теодора Станева и Георги Стефанов за 
периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г. 

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

1284-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 2009 г. 

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

1285-6.  1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/40/06.03.2009 г.,  
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5501.49 с площ 677. 00 кв.м. по плана на Южна промишлена зона.
  Пазарната  цена е определена от  оценител на имоти и е в размер на 86 800.00 лева без 
включен ДДС.

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във връзка с чл.28, ал.1 от 
НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за продажба на имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5501.49, целият с площ 
677.00 кв.м, граници ПИ с идентификатор 5501.52, ПИ с идентификатор 5501.50 и ПИ с 
идентификатор 5501.48.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 5261/2008 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг за продажба с явно 
наддаване при стартова тръжна цена от 86 800.00 лева без включен ДДС при следните  

Т Р Ъ Ж Н И      У С Л О В И Я      :   
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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /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 8 680.00/осем хиляди шестстотин и 
осемдесет/ лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от      1 000 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

1286-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от 
НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-
9302/39/06.03.2009 г., Общински съвет – Варна включва 4 бр. жилища във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, както следва:

ул. “Дубровник” №  15 вх.  - ет.  2    ап.  2 - АОС  917/98 г.  

ул. “Отец Паисий”      №  1 вх.  1 ет.  2    ап.  4 - АОС  4203/07 г. 

ул. “Отец Паисий”      №  45 вх.  Б ет.  5    ап.  2 - АОС  2107/01 г.

ул. “Отец Паисий” №  36 вх.  Е ет.  5    ап.  74 - АОС  1235/99 г.

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

1287-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал. 2,  във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-44573/11.03.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с постъпила молба 
вх. № ЗАО-44573/13.10.2009 г., от Тодор Петров Марков и Димитра Друмева Маркова за 
учредяване на право на строеж върху поземлен имот – частна общинска собственост с 
идентификатор 10135.3511.137, по кадастрална карта на район “Младост”, одобрена със 
Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съставляващ земя, с 
АОС № 3831/02.05.2006 г., за пристрояване на два броя тераси с обща застроена площ 16,10 
кв.м. към самостоятелен обект в съществуваща сграда с идентификатор 10135.3511.137.2.2, с 



адрес ж.к “Възраждане”, бл. 5, вх. 3, ет. 1, ап. 48, съгласно издадена скица № АГ-08-
94.Т/8/13.10.2008 г. от Главен архитект на район “Младост”.

       Пазарната оценка е изготвена от оценител на имоти съгласно Договор за възлагане № Д-
9-9200/176/11.02.2009 г. и е определена на 4 930,00 лв. 

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

1288-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение 2  от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/57/14.04.2009 г., Общински 
съвет – Варна допълва “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинската  собственост за 2009 г.”, приета с решение №1106-20(13)/18.02.2009 г. на 
Общински съвет – Варна, както следва: 

1. Към  Раздел ІІ „Имоти, които Община Варна ще предложи за предоставяне под наем, 
продажба, учредяване на вещни права и предоставяне на концесия”, т 2. “Имоти-частна 
общинска собственост, предвидени за продажба, съгласно ЗОС” от “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинската  собственост за 2009 г.”,  се добавя следния 
текст:

Административен адрес 

и площ 

АОС № и граници   Начална тръжна цена 
в лв. /без ДДС/

м. „Балъм дере”  ПИ 380 

с площ 967 кв.м

5172/2008 г. 44 500

м. „Балъм дере”  ПИ 340 

с площ 1124 кв.м

5170/2008 г. 34 200

м. „Балъм дере”  ПИ 410 

с площ 610 кв.м

5166/2008 г. 28 100

м. „Балъм дере”  ПИ 386 

с площ 2162 кв.м

5161/2008 г. 57 700

м. „Балъм дере”  ПИ 375 

с площ 690 кв.м

5160/2008 г. 31 800

м. „Балъм дере” ПИ 385 

с площ 465 кв.м

5207/2008 г. 15 000

ЮПЗ 10135.5501.49 5261/2008 г. 86 800



с площ 677,00 кв.м

Местност „Вилите”, ПИ № 
10135.5506.414 

с площ 1180 кв.м.

3745/2006 г. 293 172

„Възраждане”, ІІ м.р.,

ПИ 10135.3511.561

3493/2005 г. 434 000

2. Към  Раздел ІІ „Имоти, които Община Варна ще предложи за предоставяне под наем, 
продажба, учредяване на вещни права и предоставяне на концесия”, т. 2 «Имоти - частна 
общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост с Община Варна» от 
“Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинската  собственост за 2009 
г.” се добавя следния текст:

№ Адрес на имота АОС Стойност в 
лв. /без ДДС/

1. Ул. „Вега” № 2,  УПИ-ІV, с.Звездица 

с площ  810 кв.м

3885/2006 г. 4 920

2.  Виница, ул. „Добри Христов” № 31, с площ 47,01 кв.м. 
идеални части от ПИ № 10135.2575.49, целия с площ 
 979 кв.м. 

4172/2007 г. 11 350 

3. Ул. «Капитан І-ви ранг Георги Купов» № 17 

с площ 588 кв.м

5272/2008 г. 26 475 

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

1289-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2,  във връзка с чл. 22, ал. 3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/33/27.02.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл. № 340 с площ  1124.00 
кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна. 

     Пазарната  цена, определена от оценител на имоти, и е в размер на 34 200.00  лева,  без  
включен  ДДС.

     2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС във връзка с чл. 28, ал. 1 
от НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот, представляващ Поземлен имот пл.№ 340 с площ от 1124.00 
кв.м, находящ се в местност “Балъм дере”  по плана на гр.Варна, при граници ПИ пл.№ 549, 
ПИ пл.№ 338, ПИ пл.№ 9528, ПИ пл.№ 9520, ПИ пл.№ 38.

     За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 5170/2008 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 



стартова тръжна цена от 34 200.00 лева без включен ДДС, при следните  

Т Р Ъ Ж Н И                  У С Л О В И Я      :   

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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /оригинал/;

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на  3 420.00 лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от  1 000лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.



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

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

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

1290-6. 1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/25/27.02.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл. № 375 с площ  
690.00 кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр. Варна. 

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 31 800.00 лева, без 
включен ДДС.

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.28, ал.1 от 
НРПУРОИ,  Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за продажба на имот, представляващ ПИ пл. № 375 с площ 690.00 кв.м., находящ се в 
местност “Балъм дере” по плана на гр. Варна, при граници ПИ пл. № 9534, ПИ пл. № 9501, 
ПИ пл. № 98, ПИ пл. № 373, ПИ пл. № 374.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 5160/2008 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
стартова тръжна цена от 31 800.00 лева, без включен ДДС, при следните  

Т Р Ъ Ж Н И      У С Л О В И Я      :   

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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /оригинал/;

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 180.00/три хиляди сто и осемдесет/ 
лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от      1 000лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

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

1291-6. 1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/23/27.02.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл.№ 380 с площ 
967.00 кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна. 

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 44 500.00 лева, без 
включен ДДС.

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във връзка с чл.28, ал.1 от 
НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за продажба на имот, представляващ Поземлен имот пл.№ 380 с площ от 967.00 кв.м, 
находящ се в местност “Балъм дере”  по плана на гр.Варна, при граници ПИ пл.№ 379, ПИ 
пл.№ 9505, ПИ пл.№ 101.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  №5172/2008 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
стартова тръжна цена от 44 500.00 лева, без включен ДДС, при следните                      

Т Р Ъ Ж Н И      У С Л О В И Я      :   

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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /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 4 450.00 лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/

1292-6. 1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/22/27.02.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ пл.№ 385 с площ  
465.00кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна. 

 Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 15 000.00 лева, без 
включен ДДС.

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във връзка с чл.28, ал.1 от 
НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за продажба на имот, представляващ Поземлен имот пл.№385 с площ от 465.00кв.м, находящ 
се в местност “Балъм дере”  по плана на гр.Варна, при граници ПИ пл.№384, ПИ пл.№9504, 
и ПИ пл.№104.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 5207/2008 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
стартова тръжна цена от 15 000.00 лева, без включен ДДС, при следните                        

Т Р Ъ Ж Н И                             У С Л О В И Я      :   

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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /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 1 500.00 лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

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

1293-6. 1.На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/34/27.02.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл.№ 386 с площ 
2162.00кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна. 

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 57 700.00 лева, без 
включен ДДС.

2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС във връзка с чл. 28, ал. 1 от 
НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за продажба на имот, представляващ Поземлен имот пл.№ 386 с площ от 2162.00 кв.м, 
находящ се в местност “Балъм дере”  по плана на гр.Варна, при граници ПИ пл.№ 389, ПИ 
пл.№ 9504, ПИ пл.№ 110.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 5161/2008 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
стартова тръжна цена от 57 700.00 лева, без включен ДДС, при следните            

Т Р Ъ Ж Н И                          У С Л О В И Я      :   

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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /оригинал/;

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 770.00 лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от  1 000лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

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

1294-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2,  във връзка с чл. 22, ал. 3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/24/27.02.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ  пл.№ 410 с площ 



610.00кв.м., находящ се в местност “Балъм дере” по плана на гр.Варна. 

Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 28 100.00 лева, без 
включен ДДС.

2.На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във връзка с чл. 28, ал. 1 от 
НРПУРОИ  Общински  съвет – Варна решава  да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за продажба на имот, представляващ Поземлен имот пл.№ 410 с площ от 610.00 кв.м, 
находящ се в местност “Балъм дере”  по плана на гр. Варна, при граници ПИ пл.№ 274, ПИ 
пл.№ 9501, ПИ пл.№ 9536.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 5166/2008 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
стартова тръжна цена от 28 100.00 лева, без включен ДДС, при следните   

Т Р Ъ Ж Н И      У С Л О В И Я      :   

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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /оригинал/;

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

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



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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на  2 810.00 лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

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

1295-6. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.  2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/53/03.04.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ №10135.5506.414, 
целият с площ 1180,00 кв.м., м-ст “Вилите”, гр. Варна, при граници: ПИ № 5506.493, ПИ № 
5506.410, ПИ № 5506.411, ПИ № 5506.412, ПИ № 5506.413, ПИ № 5506.357. Оценката е 
изготвена от оценител на имоти, и е в размер на 293172,00 лева, без включен ДДС. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.  35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28, ал. 2 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/53/03.04.2009 г., 
Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот, представляващ ПИ № 10135.5506.414, целият с площ 1180,00 кв.м., м-ст „Вилите”, 
гр.Варна, при граници: ПИ № 5506.493, ПИ № 5506.410, ПИ № 5506.411, ПИ № 5506.412, ПИ 
№ 5506.413, ПИ №  5506.357 по одобрената по т. І пазарна цена.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 3745/22.03.2006 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при стартова 
тръжна цена 293172,00 (двеста деветдесет и три хиляди сто седемдесет и два) лева, без ДДС, 
при следните 

Т Р Ъ Ж Н И                              У С Л О В И Я  : 

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/, участващи в търга;

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 29317,20лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от  1 000лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

Началната тръжна цена е в размер на 293172,00 (двеста деветдесет и три хиляди сто 
седемдесет и два) лева при стъпка за наддаване 29317,20(двадесет и девет хиляди триста и 
седемнадесет лева и двадесет стотинки)лева.

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

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

1296-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО48278/03.04.2009 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 



съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 93,00 кв.м. ид.ч.  от 
ПИ № 10135.5510.370, целият с площ 588,00 кв.м., при граници: ПИ № 5510.371, ПИ № 
5510.124, ПИ № 5510.365, ПИ № 5510.366, ПИ № 5510.369, на съсобствениците при следните 
квоти: Димитранка Георгиева Цачева - 23,25 кв.м. ид.ч.; Кирилка Христова Николова - 7,75 
кв.м. ид.ч.; Галина Ефтимова Колева - 7,75 кв.м. ид.ч.; Мая Димова Николова - 3,88 кв.м. 
ид.ч.; Християн Христов Николов-3,87 кв.м. ид.ч.; Николина Чернева Цонева - 31,00 кв.м. 
ид.ч.; Нела Цонкова Иванова - 7,75 кв.м. ид.ч.; Мими Цонкова Янкова - 7,75 кв.м. ид.ч. 
Оценката е изготвена от оценител на имоти, и е в размер на 26475,00 лева, без включен ДДС. 

1296-6-2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33,  предл. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
48278/03.04.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна долупосочените съсобственици, чрез 
продажба на  имот – общинска собственост, представляващ 93,00 кв.м. ид.ч. от имот, 
съставляващ ПИ № 10135.5510.370, целият с площ 588,00 кв.м., кв.Галата, гр. Варна, при 
граници: ПИ № 5510.371, ПИ № 5510.124, ПИ № 5510.365, ПИ № 5510.366, ПИ № 5510.369, 
чрез продажба на частта на Община Варна на съсобствениците при следните квоти: 
Димитранка Георгиева Цачева - 23,25 кв.м. ид.ч.; Кирилка Христова Николова - 7,75 кв.м. 
ид.ч.; Галина Ефтимова Колева - 7,75кв.м. ид.ч.; Мая Димова Николова - 3,88 кв.м. ид.ч.; 
Християн Христов Николов - 3,87 кв.м. ид.ч.; Николина Чернева Цонева - 31,00 кв.м. ид.ч.; 
Нела Цонкова Иванова - 7,75 кв.м. ид.ч.; Мими Цонкова Янкова - 7,75 кв.м. ид.ч., по 
одобрената по т. І пазарна цена.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5272/23.10.2008 г.   

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

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

1297-6-1. 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 и чл. 40 от Закона за счетоводството, 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 2008 г. 

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

1297-6-2. 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 2008 г.

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

1297-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център І – “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД Красен Колев Матев за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г.

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

1297-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 2009 г. 

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

1298-6-1. 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 и чл. 40 от Закона за счетоводството, 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 2008 г. 

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

1298-6-2. 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 2008 г.

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

1298-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център “Свети Иван 
Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД д-рРосен Русев за периода 01.01.08 г. до 31.12.08г.

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

1298-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 2009 г.

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

1299-6-1. 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 и чл. 40 от Закона за счетоводството, 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 2008 г.

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

1299-6-2. 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 2008 г.

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

1299-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност контрольора на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания 



със стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД Христо Бойчев Боев за 
периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г. 

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

1299-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 2009 г.

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

1300-6-1.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 и чл. 40 от Закона за счетоводството, 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 2008 г.

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

1300-6-2.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 2008 г.

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

1300-6-3.На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 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 01.01.08 г. до 31.12.08 г.

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

1300-6-4.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 2009 г.

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

1301-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3 във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1, чл. 17, т. 
2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№  РД-8-3500/10/27.01.2009 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
изготвяне на технически, екологичен, финансово-икономически, правен, геоложки анализ, 
мотивирано предложение пред Общински съвет – Варна, проекти на решение, обявление и 
документация за участие, проект на договор за предоставяне на концесия с предмет 
изграждане и експлоатация на спортна база с открити и закрити обекти за спортни дейности, 
съоръжения за екстремни спортове като бънджи кула, стена за катерене, тролей (спускане по 
въже), бънджи батут, тренажори, както и спортни уреди и съоръжения за други видове спорт 
в поземлен имот с идентификатор  10135.5502.5, находящ се в гр. Варна, кв. "Аспарухово", 
27-ми подрайон, кв. 6, с площ 19748 м2, частна общинска собственост, съгласно АОС № 



3528/19.08.2005 год. 

      /резултати от поименно явно гласуване:
      за – 30, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 20/

1302-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33,  предл. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/54/03.04.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Ангел Николов Иванов, Йорданка Николова 
Иванова и Никола Атанасов Иванов, чрез продажба на имот - общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, кв. Виница, ул. "Добри Христов" №31 (тридесет и едно), представляващ земя 
с площ 47,01 (четиридесет и седем цяло и една стотна) кв.м. идеални части от поземлен имот 
с идентификатор 10135.2575.49 - целият с площ 979,00 (деветстотин и седемдесет и девет) 
кв.м., на съсобствениците при следните квоти: 7,99 кв.м. на Ангел Николов Иванов; 7,99 
кв.м. на Йорданка Николова Иванова и 31,03 кв.м. на Никола Атанасов Иванов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост №4172/14.03.2007 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/54/03.04.2009 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна от имота, в размер на 11 350,00 
(единадесет хиляди триста и петдесет) лева, без включен ДДС, определена от оценител на 
имоти. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 11 350,00 
(единадесет  хиляди триста и петдесет) 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 – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 20/

1303-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2,  във връзка с чл. 22, ал. 3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/61/14.04.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.3513.247 с площ от 506.00 кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. “Андрей 
Сахаров” № 27. 
  Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на  390 260.00 лева без 
включен ДДС.

2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС във връзка с чл. 28, ал. 1 от 
НРПУРОИ  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/61/14.04.2009 г., 
Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.3513.247, с площ от 506.00 
кв.м, находящ се в гр. Варна,  ул. „Андрей Сахаров” № 27.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 3842/2006 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
стартова тръжна цена от 390 260.00 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 39 026.00 лева.

Публичният търг следва да се проведе при следните : 



Т Р Ъ Ж Н И                           У С Л О В И Я      :   

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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /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 39 026.00/тридесет и девет хиляди 
двадесет и шест/ лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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



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

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

1304-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2,  във връзка с чл. 22, ал. 3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/59/14.04.2009 г.,  
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5502.458 с площ от 226.00 кв.м,  находящ се в гр.Варна, кв. „Аспарухово”, ул. 
„Перник” № 5А. 
Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 126 600.00 лева, без 
включен ДДС.

2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС във връзка с чл. 28, ал. 1 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/59/14.04.2009 г., 
Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.458 с площ от 226.00 кв.м,  находящ 
се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Перник” № 5А. 
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 4567/2007 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
стартова тръжна цена от 126 600.00 лева, без включен  ДДС, при следните  

Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я        :  
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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /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 12 660.00/дванадесет хиляди и 
шестстотин и шестдесет/ лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

1305-6. 1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.41, ал.2,  във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/60/14.04.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.3511.561 с площ от 614.00 кв.м, находящ се в гр.Варна, жк.”Възраждане” ІІ-ри м.р.
Пазарната  цена е определена от оценител на имоти, и е в размер на 434 000.00 лева, без 
включен ДДС.

2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС във връзка с чл.28, ал.1 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/60/14.04.2009 г., 
Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.3511.561, с площ от 614.00 кв.м, находящ 
се в гр.Варна, жк.”Възраждане” ІІ-ри м.р.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост  № 3493/2005 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване  при 
стартова тръжна цена от 434 000.00 лева, без включен  ДДС.

  Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 43 400.00 лева. 

Публичният  търг следва да се проведе  при следните   

Т Р Ъ Ж Н И                        У С Л О В И Я      :   

 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/, участващи в търга.

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/ЕИК от Агенция по вписванията /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 43 400.00 /четиридесет и три хиляди и 
четиристотин/ лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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



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

1306-6. 1. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 41, ал. 2  във връзка с чл. 22, ал. 3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-52677/10.04.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 60.00 
кв.м. ид.ч.  от  УПИ ІV, кв.6а по плана на с. Звездица с административен адрес ул. „Вега” № 
2, целият с площ 810.00 кв.м, определена от оценител на имоти, в размер на  4 920.00 лева,  
без включен ДДС.

2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 36, ал. 1, т. 2 от  ЗОС, във връзка с чл. 33, 
предл. 2 от  НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
52677/10.04.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна “РИАС” ООД, чрез продажба на имот-
общинска собственост, представляващ УПИ ІV, кв.6а по плана на с.Звездица с 
административен адрес ул. „Вега” № 2, целият с площ 810.00 кв.м, на съсобственика 
“РИАС” ООД.

За описания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 3885/2006 год.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 4 920.00 
/четири хиляди деветстотин и двадесет/ 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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1307-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от 
НРУПСЧОВКТД и по предложение на Кмета на Община Варна  с вх. № РД-9-
9302/62/27.04.2009 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
организира и проведе конкурс за възлагане управлението на ЕООД с общинско имущество 
“Обреди”. 
/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/

1308-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 9 от НРУПСЧОВКТД и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/62/27.04.2009 г., Общински съвет 
– Варна задължава Кмета на Община Варна да представи за утвърждаване резултатите от 
проведения конкурс за възлагане управлението на „Обреди” ЕООД.

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

1309-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и с оглед постъпилото предложение вх. № РД-8-
2600/987/25.11.2008 год. от управителя на „Обреди” ЕООД, Общински съвет – Варна реши:

1. Създава Работна група от общински съветници, представители на общинската 
администрация и други специализирани органи, която да даде становище за реализирането 
на проект за изграждане на крематориум на територията на Община Варна, конкретното 
местоположение, на което да бъде изградено съоръжението, сроковете за изграждането му, 
както и да извърши всички проучвателни действия, касаещи съобразяването на крематориума 
с изискванията на Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на 
гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници, в следния състав:



Емил Йорданов Радев                  – общински съветник

Димитър Гичев Кондов               – общински съветник 

Красимир Маринов Маринов      – общински съветник 

д-р Янко Петров Станев              – общински съветник

Пламен Иванов Андреев              – общински съветник 

• представители от общинската администрация, определени от Кмета на Община Варна 
• представител на РИОКОЗ-Варна 
• представител на „Обреди” ЕООД 
• представител на „Артол 3000 Бългериън Бизнес Груп” ООД – българо-германско 

дружество, представило проект за изграждане на крематориум. 

2. Работната група следва да внесе в Общински съвет - Варна доклад за резултата от 
дейността си и проект за решение на първата следваща сесия след създаването си.

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

1310-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 261, ал. 1 и ал. 2 и чл. 264н ТЗ и чл. 8, ал. 
1, т. 2 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества /НРУПСЧОВКТД/, Общински съвет - 
Варна реши:

1. Приема изготвения от проверителя проф.д-р ик.н. К. Донев доклад по чл. 262д ТЗ и 
определеното в него съотношение на замяна на акциите на дружеството с дружествени 
дялове.

2. Приема следното съотношение на замяна на акциите с дружествени дялове: 1 /една/ акция 
с номинална стойност 100 /сто/ лева се заменя за един дружествен дял с номинална стойност 
100 /сто/ лева. 

3. Уставният капитал на новоучреденото дружество да бъде 82 000 /осемдесет и две хиляди/ 
лева. Пълната стойност на капитала е внесена по чл. 17, ал. 3 ЗППДОбП към деня на 
учредяване на дружеството.

4. Преобразува без ликвидация и при условията на универсално правоприемство, чрез 
промяна на правно-организационната форма “Дезинфекционна станция” ЕАД в 
“Дезинфекционна станция-Варна” ЕООД, като:

- правната форма на новоучреденото дружество да бъде Еднолично дружество с ограничена 
отговорност;

- фирмата на новоучреденото дружество да бъде „Дезинфекционна станция-Варна" 
Еднолично дружество с ограничена отговорност;

- седалището на новоучреденото дружество да бъде в гр. Варна;

- адресът на управление на новоучреденото дружество ще бъде в гр. Варна, район 
„Приморски”, ул. „Брегалница” № 3;

- предмет на дейност - извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/, 
оказване на консултации по проблеми на ДДД, обучение и квалификация на кадри за 
извършване на ДДД, производство и предоставяне на дезапарати и формулации, механични и 
технически пособия за дезинсекция и дератизация; 

- съотношението на замяна на дяловете с акции да бъде следното: срещу записаните 820 
/осемстотин и двадесет/ броя акции в капитала на „Дезинфекционна станция" ЕАД с 
номинална стойност 100 /сто/ лева всяка една, едноличният собственик на капитала Община 
Варна получава 820 /осемстотин и двадесет/ дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки 



един. Съотношението е определено към датата на приемане на настоящото решение;

- не се предвижда да бъдат правени парични плащания съгласно чл. 261б, ал. 2, ТЗ;

- дружествените дялове са с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки. Дружествените 
дялове дават право на участие при разпределението на печалбата и на ликвидационен дял. 
Собственик на всички дялове от капитала на дружеството е Община Варна, упражняваща 
правата си на едноличен собственик чрез Общински съвет - Варна;

- върху акциите на преобразуващото се дружество не са наложени запори и не е учреден 
залог.

5. Приема устав на новоучреденото „Дезинфекционна станция-Варна" ЕООД, съгласно 
приложение № 1.

6. Определя за управител на „Дезинфекционна станция-Варна" ЕООД д-р Николай Райчев 
Кръстев, който да извърши вписване на преобразуването в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията и да управлява и представлява дружеството до провеждане на 
конкурс по реда на чл. 8, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества.

7. Избира за контрольор на дружеството Максим Николов Иванов.

8. Задължава управителя на „Дезинфекционна станция-Варна" ЕООД да предприеме всички 
необходими действия за вписване на извършеното преобразуване в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията.

  9. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и чл. 22, ал. 1 НРУПСЧОВКТД, възлага на Кмета 
на Община Варна да сключи договор за възлагане на управлението с избрания управител за 
срок до провеждане на конкурс.

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

1311-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО/32904;37386;39419/26.03.2009 год., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка 
на ограничено вещно право на строеж за изграждане на пристройка – балкон с площ 5,5 кв.м. 
определена  от оценител на имоти, както следва:

•  За балкон към  ап. 26, ет. 1, находящ се в жилищната сграда с адрес: гр. Варна, ул. Цар 
Освободител” № 37, вх. Б – 2 616.00 /две хиляди шестотин и шестнадесет/ лева; 

•  За балкон към  ап. 31, ет. 2, находящ се в жилищната сграда с адрес: гр. Варна, ул. Цар 
Освободител” № 37, вх. Б – 2 616.00 /две хиляди шестотин и шестнадесет/ лева; 

• За балкон към  ап. 34, ет. 3, находящ се в жилищната сграда с адрес: гр. Варна, ул. Цар 
Освободител” № 37, вх. Б – 2 616.00 /две хиляди шестотин и шестнадесет/ лева; 

• За балкон към  ап. 37, ет. 4, находящ се в жилищната сграда с адрес: гр. Варна, ул. Цар 
Освободител” № 37, вх. Б – 2 616.00 /две хиляди шестотин и шестнадесет/ лева. 

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

1312-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 40 от Закона за 
счетоводството,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Пазари” ЕАД - Варна за 2008 г.

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



1312-6-2. 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: Юлиана Добрева Трифонова, Димитър Анастасов Карбов, Атанас Кирилов 
Тихчев, Веселин Йорданов Кунчев, Гено Данчев Генов, Тошко Вълчев Грудев, Милко Дянков 
Тодоров, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

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

1312-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 2009 г.

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

1313-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ и чл. 40 от Закона за 
счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Градски транспорт” ЕАД за 2008 г.

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

1313-6-2. 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 Делчева, Иван Дърмонски, Младен Марчев, Мария 
Тодорова, Стела Раданова, Илияна Кръстева, Сали Табаков, за периода от 01.01.2008 г. до 
31.12.2008 г. 

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

1313-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 2009 г. 

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

1314-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 41, ал. 2 и чл. 22, ал. 3 от ЗОС във 
връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер 
на 89 000 лв. /осемдесет и девет хиляди/ лева без ДДС, определена от лицензиран 
оценител,  като решава същата да бъде двойно завишена, изготвена във връзка с 
разпоредителна сделка за продажба на поземлен имот с идентификатор  10135.2564.1292, с 
площ от 1059.00 кв.м в местност „Вилна зона” по плана на гр. Варна, описан в АОС № 
5387/2008 г.

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

              /резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/

1315-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.28 от 
НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез публично оповестен 
конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 



10135.3511.560 по кадастралната карта, одобренa със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на 
Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ 6 646 кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к. 
„Възраждане”, подрайон ІV, предмет на АОС № 5225/13.10.2008г., с пазарна оценка, 
определена от оценител на имоти, в размер на 3 502 000 лв. /три милиона петстотин и две 
хиляди лева/, без включен ДДС, срещу цена, представляваща:

– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ до магазин „Кауфланд” и одобряването му в 
съответствие с изготвено от дирекция “Образование” при Община Варна техническо задание, 
изграждане, обзавеждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на корпус за 6 /шест/ 
групи в двора на ЦДГ № 30 “Мечо Пух”, с басейн – недвижим имот – публична общинска 
собственост, представляващ поземлен имот № 51, целия с площ 7 050 кв.м., находящ се в 
гр.Варна, ж.к.„Чайка”, район 19, предмет на АОС № 3107/23.08.2004 г., на стойност в размер 
на 2 500 000 лв. /два милиона и петстотин хиляди лева/, без включен ДДС

и

– изпълнение на строително–монтажни работи за довършване разширението на ЦДГ № 5 
“Слънчо” в недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І, целия 
с площ 2 400 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Юрий Венелин” № 5, район 14, предмет на 
АОС № 582/17.04.1998 г., по изготвена от ОП “Инвестиционна политика” количествено – 
стойностна сметка на стойност в размер на 960 000.00 лв. /деветстотин и шестедесет хиляди 
лева /, без включен ДДС,  при следните

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични търговци и 
юридически лица, които:

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

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

1.4. са извършвали по договори строителство на територията на Община Варна;

1.5. извършват по смисъла на Търговския закон в сферата на строителството не по-малко от 
5 /пет/ години.

1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група или договор за 
изпълнение на строителството на обектите с едноличен търговец или юридическо лице, 
притежаващо удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по Закона 
за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006 г.) – първа група;

1.7. имат годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко от               15 
000 000лв. /петнадесет милиона лева/;

1.8. притежават дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от     10 000 
000лв. /десет милиона лева/ по балансова стойност;

1.9. представят банкова гаранция за сумата от 3 502 000лв. /три милиона петстотин и две 
хиляди лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите задължения.

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните документи:

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

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са 



пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация – 
оригинал;

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

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

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

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от 
дирекция “Местни данъци” – оригинал;

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

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

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

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

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

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

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ, бр.108/2006 
г./ – първа група или договор за изпълнение на строителството на детската градина с 
едноличен търговец/юридическо лице, притежаващо удостоверение от Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група;

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

2.16. заверена от кандидата /управител, счетоводител и съставител/ справка за балансовата 
стойност на притежаваните дълготрайни активи в размер на не по-малко от 10 000 000лв. 
/десет милиона лева/;   

2.17. заверени за вярност от кандидата или  едноличен търговец/юридическо лице, 
притежаващ удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по Закона 
за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група, копия на договори за 
изпълнение на строителство на територията на Община Варна, включително и заверени от 
кандидата или едноличен търговец/юридическо лице, притежаващ удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите 
(ДВ, бр.108/2006г.) – първа група, копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата или едноличен търговец/юридическо лице, притежаващ удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите 
(ДВ, бр.108/2006г.) – първа група, в сферата на строителство за периода от първоначалната 
регистрация  до 31.05.2009г.;



2.18. банкова гаранция  за сумата от 3 502 000лв. /три милиона петстотин и две хиляди лева/, 
без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите задължения – оригинал;

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 350 200лв. /триста и петдесет хиляди 
и двеста лева/, платими по IBAN: BG36CECB9790 3362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.20. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се получава в стая 
№1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от      2 000лв. /две хиляди 
лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: BG49CECB97908462 150000, BIC: CECBBGSF и 
код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като 
при закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени следните 
документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние на едноличен 
търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува 
от друго лице се представя и нотариално заверено пълномощно;

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

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

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

К1 – годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко от                    15 000 000лв. 
/петнадесет милиона лева/ – 10%;

К2 – дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 10 000 000лв. /десет 
милиона лева/ по балансова стойност – 10%;

К3 – извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на строителството не по-
малко от 5 /пет/ години – 10%;  

К4 – срок за изпълнение /не по-кратък от 4 (четири) месеца и не по-дълъг от 12 (дванадесет) 
месеца, считано от датата на подписване на договора със спечелилия публично оповестения 
конкурс/ – 30%;

К5 – инвестиционна програма за не по-малко от 3 502 000лв. /три милиона петстотин и две 
хиляди лева/, без включен ДДС – 40% /представляваща пазарната оценка на продавания имот 
/.

4. Формула за оценка на предложенията:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5
където: 

К1 = (ГОучастник / ГОмакс) х 10%

ГОучастник – годишен оборот на кандидата за последните 3/три/ години; 

ГОмакс – максимален годишен оборот за последните 3/три/ години;

К2 = (ДМАучастник / ДМАмакс) х 10%

ДМАучастник – дълготрайни материални активи на кандидата;

ДМАмакс – максимален размер на дълготрайни материални активи;

К3 = (ДТЗучастник / ДТЗмакс) х 10%

ДТЗучастник – години дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на строителството 
на кандидата;

ДТЗмакс – максимален срок години дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 



строителството;

К4 = (СИмин. / СИучастник) х 30%

СИучастника – срок за изпълнение, предложен от кандидата;

СИмин. – минимален срок за изпълнение;

К5 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40%

ИПучастник – размер на инвестиционната програма, предложен от кандидата;

ИПучастник – максимален размер на инвестиционна програма.

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

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестициите за въвеждане в експлоатация на 
обектите е по-голям от предложения от спечелилия конкурса участник размер на 
инвестиционната програма, без включен ДДС, разликата над тази сума не се заплаща от 
Община Варна на спечелилия публично оповестения конкурс.

7. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс, задължително да се 
включват горепосочените условия и да се предвиди неустойка при неспазване срока на 
изпълнение по компонент К4, в размер на 0.5% на ден, но не повече от 15 % от 3 502 000лв. 
/три милиона петстотин и две хиляди лева/, без включен ДДС.

8. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички дейности, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на Община 
Варна по извършваните строителни работи, оборудване, обзавеждане на детската градина от 
спечелилия публично оповестения конкурс, да се осъществява от оторизиран експерт от 
общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт от дирекция “Образование” 
при Община Варна.

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

по точка  седма от дневния ред

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

- приемане на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка за обекти по приходната част на Годишния план по приватизация за 
2009 г.

- приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни процедури за обекти с 
открита процедура за приватизация от Годишния план за приватизация за 2009 г.

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

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1316-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от Наредбата за 
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за 
лицензиране на оценители, Общински съвет – Варна приема анализи на правното състояние, 



информационни меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2009 г., както следва:

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ж.к.”Чайка” № 170 по АОС №2469/23.12.2002г., изготвен от Иван Василев Карабоев – 
правоспособен юрист.

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

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

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС 
№2663/21.07.2003г., изготвени от “Булкарго” ООД – лицензиран оценител.

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

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000г., 
изготвени от “Ренита експерт” ЕООД – лицензиран оценител.

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Мария Луиза” №11 – масивна едноетажна сграда по АОС №479/ 13.01.1998г., изготвен 
от Томина Николова Томова – правоспособен юрист.

8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 – масивна едноетажна сграда по АОС 
№479/13.01.1998г., изготвени от Стефан Иванов Бянов – лицензиран оценител.

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Мария Луиза” №11 – масивна двуетажна сграда по АОС №479/ 13.01.1998г., изготвен от 
Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист.

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 – масивна двуетажна сграда по АОС 
№479/13.01.1998г., изготвени от Петка Димитрова Христова – лицензиран оценител.

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Осми приморски полк” №112 по АОС №27/03.12.1996г., изготвен от Томина Николова 
Томова – правоспособен юрист.

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №112 по АОС №27/03.12.1996г., 
изготвени от Пенка Йорданова Димитрова – лицензиран оценител.

13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Владислав Варненчик” блок 47 по АОС №1342/13.08.1999г., изготвен от Иван Василев 
Карабоев – правоспособен юрист.

14. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” блок 47 по АОС №1342/13.08.1999г., 
изготвени от ЕТ “Макен – Марин Михайлов” – лицензиран оценител. 
15. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Овчо поле” №25 по АОС №1787/10.05.2000г., изготвен от Томина Николова Томова – 



правоспособен юрист.

16. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Овчо поле” №25 по АОС №1787/ 10.05.2000г., изготвени от 
“Галакт” ООД – лицензиран оценител.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

П Р О Е К Т       З А      Р Е Ш Е Н И Е :
1317-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1176-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. 
„Чайка”, № 170 по АОС №2469/23.12.2002г. и представляващ масивна едноетажна сграда с 
идентификатор 10135.2562.32.3 и застроена площ 97,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и 
масивна едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.32.4 и застроена площ 56,00кв.м., 
Общински съвет–Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка”, № 170 по АОС №2469/23.12.2002г. и 
представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.32.3 и застроена 
площ 97,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и масивна едноетажна сграда с идентификатор 
10135.2562.32.4 и застроена площ 56,00кв.м. при начална тръжна цена 108 000лв. /сто и осем 
хиляди лева/.

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

1. Заявление за участие.

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

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

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

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

9. Депозит в размер на 10 800лв. /десет хиляди и осемстотин лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

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

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 



лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

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

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

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

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

14.1. заявление за участие;

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 800лв. /десет хиляди и осемстотин 
лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

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

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

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

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

14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 



представляващи юридическите лица /оригинал/.

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

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

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

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

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

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

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

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

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

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

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

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 16, против – 11, въздържали се – 7, отсъстват – 17/

Решението не се приема.
1318-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1178-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми 
приморски полк” №135, блок 36 по АОС №2663/21.07.2003г. и представляващ помещения с 
идентификатор 10135.2559.106.3.98, 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, Общински съвет – Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС 
№2663/21.07.2003г. и представляващ помещения с идентификатор 10135.2559.06.3.98, 
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 при начална тръжна цена 147 000лв. /сто четиридесет и седем хиляди 
лева/.

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

1. Заявление за участие.

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

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

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

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

9. Депозит в размер на 14 700лв. /четиринадесет хиляди и седемстотин лева/, платими по 
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.

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

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

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

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

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

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



14.1. заявление за участие;

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 14 700лв. /четиринадесет хиляди и 
седемстотин лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

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

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

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

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

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

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

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

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

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

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

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

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

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



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

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

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

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1319-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1180-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул. 
„Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000г. и представляващ две стаи в 
сутерена с идентификатор 10135.1507.109.1.1 и 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) ХVІІ-28 в кв.22 с идентификатор 
10135.1507.109, цялото с площ 293,00кв.м., Общински съвет – Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/ 15.05.2000г. и 
представляващ две стаи в сутерена с идентификатор 10135.1507.109.1.1 и 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) ХVІІ-28 в кв.22 с 
идентификатор 10135.1507.109, цялото с площ 293,00кв.м. при начална тръжна цена 
143 000лв. /сто четиридесет и три хиляди лева/.

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

1. Заявление за участие.

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



3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

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

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

9. Депозит в размер на 14 300лв. /четиринадесет хиляди и триста лева/, платими по сметка 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.

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

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

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

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

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

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

14.1. заявление за участие;

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на14 300лв. /четиринадесет хиляди и 
триста лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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



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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

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

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

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

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

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

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

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

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

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

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

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

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

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

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

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

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



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

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1320-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1182-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/13.01.1998г. и представляващ масивна едноетажна 
сграда със застроена площ 17,00кв.м., заедно с правото на строеж, Общински съвет – Варна 
реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/ 13.01.1998г. и 
представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ 17,00кв.м., заедно с правото 
на строеж при начална тръжна цена 17 000лв. /седемнадесет хиляди лева/.

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

1. Заявление за участие.

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

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

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

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

9. Депозит в размер на 1 700лв. /хиляда и седемстотин лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

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



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

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

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

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

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

14.1. заявление за участие;

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 700лв. /хиляда и седемстотин лева/, 
платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

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

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

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

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 



представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;

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

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

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

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

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

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1321-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1184-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/13.01.1998г. и представляващ масивна двуетажна 



сграда с разгърната застроена площ 47,70кв.м., заедно с правото на строеж, Общински съвет 
– Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/ 3.01.1998г. и 
представляващ масивна двуетажна сграда с разгърната застроена площ 47,70кв.м., заедно с 
правото на строеж при начална тръжна цена 55 000лв. /петдесет и пет хиляди лева/.

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

1. Заявление за участие.

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

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

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

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 5 500лв. /пет хиляди и петстотин лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

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

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

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

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

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

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

14.1. заявление за участие;

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



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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 500лв. /пет хиляди и петстотин 
лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

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

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

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

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

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

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

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

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

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

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

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

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

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

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



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

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

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

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

за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/

1322-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1186-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми 
приморски полк” №112 по АОС №27/03.12.1996г. и представляващ една зала, складово 
помещение и санитарен възел с идентификатор 10135.2560.7.1.17 и застроена площ 
97,80кв.м., намиращи се в подблоково пространство на четириетажна жилищна сграда вдясно 
от входа, заедно с 3,06% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
Общински съвет – Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №112 по АОС №27/ 03.12.1996г. и 
представляващ една зала, складово помещение и санитарен възел с идентификатор 
10135.2560.7.1.17 и застроена площ 97,80кв.м., намиращи се в подблоково пространство на 
четириетажна жилищна сграда вдясно от входа, заедно с 3,06% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 236 000лв. /двеста 
тридесет и шест хиляди лева/.

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

1. Заявление за участие.

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

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.



6. Декларация за конфиденциалност.

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

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

9. Депозит в размер на 23 600лв. /двадесет и три хиляди и шестстотин лева/, платими по 
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.

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

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

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

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

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

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

14.1. заявление за участие;

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 23 600лв. /двадесет и три хиляди и 
шестстотин лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 



съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

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

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

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

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

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

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

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

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

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

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

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

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

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

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

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

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

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 



декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

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

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

1323-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1188-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Владислав Варненчик” блок 47 по АОС №1342/13.08.1999г. и представляващ магазин с 
идентификатор 10135.3515.479.30.75 и застроена площ 111,80кв.м., разположен в източната 
част на предблоковото пространство на блок 47, със съответния процент идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” блок 47 по АОС №1342/13.08.1999г. 
и представляващ магазин с идентификатор 10135.3515.479.30.75 и застроена площ 
111,80кв.м., разположен в източната част на предблоковото пространство на блок 47, със 
съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при 
начална тръжна цена 134 000лв. /сто тридесет и четири хиляди лева/.

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

1. Заявление за участие.

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

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

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

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

9. Депозит в размер на 13 400лв. /тринадесет хиляди и четиристотин лева/, платими по 
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.

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



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

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

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

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

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

14.1. заявление за участие;

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 400лв. /тринадесет хиляди и 
четиристотин лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

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

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

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

14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 



представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;

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

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

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

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

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

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

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

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

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

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

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

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

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

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

за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 25/

1324-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1190-3/14/01,02.04.2009г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Овчо 
поле” №25 по АОС №1787/10.05.2000г. и представляващ сграда–гараж със застроена площ 



19,95кв.м., временен строеж – автосервиз (ЕЛКОН), със застроена площ 40,00кв.м. и дворно 
място, представляващо парцел (УПИ) ІV-11, цялото с площ 255,00кв.м., Общински съвет – 
Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Овчо поле” №25 по АОС №1787/ 10.05.2000г. и 
представляващ сграда–гараж със застроена площ 19,95кв.м., временен строеж – автосервиз 
(ЕЛКОН), със застроена площ 40,00кв.м. и дворно място, представляващо парцел (УПИ) ІV-
11, цялото с площ 255,00кв.м. при начална тръжна цена 193 000лв. сто деветдесет и три 
хиляди лева.

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

1. Заявление за участие.

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

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

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

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

9. Депозит в размер на 19 300лв. /деветнадесет хиляди и триста лева/, платими по сметка 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.

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

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

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

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

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.

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



14.1. заявление за участие;

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 19 300лв. /деветнадесет хиляди и 
триста лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

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

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

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

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

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

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

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

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

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

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

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

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

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



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

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

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

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:

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

по точка  осма от дневния ред

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

- приемане на Програма “Социален туризъм 2009 г.”;

- допълнения и изменения на „Правилник за дейността на ОП „Спорт за всички”. 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 27
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1325-8. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, приема 
Програма “Социален туризъм 2009 г.”, съгласно приложение 1. 
/резултати от поименно явно гласуване:

за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/

1326-8. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 от ЗОС, Общински 
съвет – Варна допълва и изменя Правилника за дейността на ОП „Спорт за всички”, съгласно 
приложение 2.     

/за – 22, против – 5, въздържали се – 3/

 



по точка  девета от дневния ред

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

- освобождаване от данъци на имоти, при отчуждаване за обществени нужди;

- разпределение по обекти на осигурените средства по ПМС № 72/30.03.2009 г. на Община 
Варна;

- опрощаване на финансовите задължения на Венелин Пасков и Илиян Раданов;

- съфинансиране на проект за ремонт на Дом за стари хора “Гергана”, съгласно изискванията 
на Социално инвестиционния фонд;

- изменяне и допълнение към  „Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”;

- компенсиране на непокрита загуба, натрупана от „Медицински център І – Варна” ЕООД в 
"Диагностично-консултативен център V - Варна “Света Екатерина" ЕООД; 

- опрощаване на държавни вземания;

- освобождаване от такса битови отпадъци;

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

- допълване на „Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна”;

- отпускане на средства на МУ „Проф. д-р П. Стоянов”, за дофинансиране и финализиране на 
проекта по газификация на студентско общежитие – блок 3, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Брегалница” – публична държавна собственост, съгласно АДС № 1175/04.06.1998 г., 
предоставено за управление на МУ „Проф.д-р П. Стоянов” със заповед № 1293/02.12.2997 
г.на Областен управител – Варна и газификация на студентско общежитие – блок 35, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” – публична държавна собственост, съгласно АДС № 
1176/04.06.1998 г.;

- даване на съгласие за съфинансиране на съвместен проект с „УНИЦЕФ България” за 
изграждане на Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания /за децата от 
Могилино/, които средства ще са вложени в допълнителни строително-монтажни работи, 
необходими за довършване на обекта;

- осигуряване на допълнителни финансови средства в размер на 150 000 лв. за „Областен 
диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна” ЕООД от бюджета 
на Община Варна за 2009 г.;

- разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-9302(61)/24.04.2009 г. на 
решение на Общинския съвет – Варна  № 1205-4(14)/01, 02.04.2009 г. относно изменение в 
Приложение № 4 от проекта за Бюджет на Община Варна за 2009 г. относно прехвърляне на  
предложените финансови средства в размер на 175 хлв.за изработване на проект на Център 
водолечение от МБАЛ „Св. Марина” към МБАЛ „Св. Анна” за закупуване на медицинска 
апаратура.

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1327-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 от ЗОС, във връзка с решения 
на  Общински съвет - Варна  № 838-5/10/23,29.10.2008 г.  и № 839-5/10/23,29.10.2008 г. и по 



предложение на Кмета на Община Варна с вх. №. РД-9-9300/1/22.01.2008 г., Общински съвет 
- Варна решава при извършване на замените при отчуждаване на имоти за обществени 
нужди, свързани с реализиране на пробива на бул. “Васил Левски”, находящи се на ул. 
“Струга” № 27 и ул. “Княз Черказки” № 9, дължимия данък добавена стойност и данък по чл. 
47, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 34, ал. 2 от НОРМДТОВ, да бъдат за сметка на Община Варна, както 
и да не се начислява такса режийни разноски по чл. 26 и чл. 80 от НРПУРОИ.

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

1328-9. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Постановление на Министерски съвет № 
72/30.03.2009 г. и писмо № 08-00-1732/08 от 23.04.2009 г. на Министерство на финансите и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-0400/209/14.05.2009 г., Общински 
съвет - Варна приема следното разпределение по обекти на осигурените средства по ПМС 
№72/30.03.2009 г. на Община Варна: 
І. За благоустрояване                                                        500 000 лв.
в т. ч. по обекти 

                                                 90 %                                   450 000 лв.
1. Благоустрояване Аладжа манастир                                  65 000 лв.

2. Благоустрояване междублоково пространство

  на бул. „Първи май” кв. „Аспарухово”                               150 000 лв.                              

3. Благоустрояване спортен комплекс „Младост”               235 000 лв. 

                                                10 %                                      50 000 лв.
1. Благоустрояване Аладжа манастир                                  50 000 лв.

ІІ.  Обект „Улица „Девня”” - реконструкцията на бул. „Девня” в участъка на фабрика 
„Христо Ботев”                     10 000 000 лв.   в т. ч. :                                          
                                               
                                                90 %                                      9 000 000 лв.
                                                10 %                                      1 000 000 лв.
 /резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

1329-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9302/39/18.03.2009 г., Общински съвет - Варна опрощава 
финансовите задължения на журналиста Венелин Емилов Пасков - сумата от 900 лв., и на 
оператора Илиян Николаев Раданов - сумата от 750 лв., считани като задължение към 
бюджета на Община Варна.  

 /резултати от поименно явно гласуване:
1330-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9302/37/22.04.2009 г., Общински съвет-Варна изменя свое 
решение  № 5301-3/57/19.09.2007г., както следва: «Общински съвет - Варна дава съгласие за 
съфинансиране на проект за ремонт на Дом за стари хора “Гергана”, съгласно изискванията 
на Социално инвестиционния фонд в размер на 85 000 лв. преведени като трансфер от 
приходната част на бюджет 2009 на Община Варна, § 6102.

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



1331-8. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 
2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/26/14.05.2009 
г., Общински съвет - Варна изменя и допълва  „Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи, общинска собственост”, както следва: 

Изменя се текста на чл. 3,  като след изменението чл. 3 става със следния текст: 

„чл. 3, ал. 1: Месечните базисни наемни цени на застроени имоти и вещи (павилиони и 
модули), частна общинска собственост, се определят в лева  за 1 кв.м. полезна площ, в 
зависимост от функционалното предназначение както следва: 

Nо Вид: БНЦ{лв/к
в.м.} 

1. Помещения за търговска дейност (магазин). 7,80 

2 Помещения за закусвални, сладкарници, снек-бар и др.подобни 9,20

3 Помещения за ресторанти, барове, дискотеки 14,8

4 Помещения за производство и услуги 3,00

5
Помещения за административни услуги (офиси, представителства, 
Адвокатски кантори; Кантори за недвижими имоти; Туристически бюра и 
др.)

7,80

6 Помещения използвани за складове 2,00

7 Помещения за офиси за банки, застрахователни компании и др.подобни 19,60

8 Помещения за частни лекарски и зъболекарски кабинети 4,10

9 Помещения за хазартни игри /казино, бинго зала и др./ 29,50

10 Помещения за гаражи 3,10

11 Помощни помещения (коридори, санитарни възли, сервизни помещения и 
др.) 1,00”

Изменя се текста на чл. 6,  като след изменението чл. 6 става със следния текст: 

„чл. 6: Базисни наемни цени на незастроени общински имоти и вещи, отдавани под наем 
чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и за незастроени обслужващи площи: 
1,80 лв/кв.м.”
Изменя се текста на чл. 9 ал.2,,  като след изменението чл. 9 ал.2 става със следния текст: 

„чл. 9 (2):  Стартова месечна базисна наемна цена (СМБНЦ) се изчислява при БНЦ за едно 
паркомясто 26,00 лева по следната формула: 



СМБНЦ = Бр. паркоместа х БНЦ 1 бр. паркомясто х Кз, където

Бр. паркоместа - брой паркоместа

БНЦ 1 бр. паркомясто - базисна наемна цена за едно паркомясто

К3 – коефициент за зона (Приложение Nо 1)”

Изменя се текста на чл. 10 ал.2,,  като след изменението чл. 10 ал.2 става със следния текст: 

„чл. 10 (2) Базисната наемна цена (БНЦ) за помещенията по ал. (1) се определя на 1,20 
лв./кв.м.” 

Изменя се текста на чл. 11 ал.2,,  като след изменението чл. 11 ал.2 става със следния текст: 

„чл. 11 (2) Базисната наемна цена (БНЦ) за помещенията по ал.(1) се определя на 1,00 
лв./кв.м.”
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

1332-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА  и по докладна записка от 
управителя на ДКЦ V - “Света Екатерина – Варна”ЕООД с вх. № ОС-8-9903/55/02.12.2008 г., 
Общински съвет - Варна решава за компенсиране на непокрита загуба в размер на 17 000 лв., 
натрупана от «Медицински център І – Варна» ЕООД (формирана преди вливането на МЦ І в 
ДКЦ V с решение на ВОС от 13.01.2006 г.) с натрупаната от предходен период 
неразпределена печалба в размер на 33 000 лв. на новообразуваното дружество – “ДКЦ V - 
“Света Екатерина – Варна”ЕООД.

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

1333-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС-9-
9910/1/28.01.2009 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински 
съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не се опрости 
задължението на СТЕЛИЯНА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА от гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 155, вх. 
1, ет. 9, ап. 56. 

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

1334-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС-6-
9910/26/20.01.2009 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински 
съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не се опрости 
задължението на МОМЧО СТОЙЧЕВ МОМЧЕВ от гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” 
бл. 272, вх. 1, ет. 6, ап. 22. 

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

1335-9.  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.Р/15/09.09.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава  Роза Василева Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Сава Радулов” № 12. 

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

1336-9. 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/31/17.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава  Люба Костова Стойкова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност „Ачмалар” пл. № 60 по плана 
на “Ботаническа градина”. 

http://www.varna.bg/adm/tar/metodica.htm#pril1


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

1337-9. 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/31/17.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава  Снежана Михова Илиева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност „Ачмалар” пл. № 60 по плана 
на “Ботаническа градина”.

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

1338-9. 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/30/17.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава  Люба Костова Стойкова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност „Карманъ дере”, пл. № 59 по 
плана на “Ботаническа градина”. 

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

1339-9. 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.А/14/27.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава  Атанас Георгиев Гайдов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Генерал Колев”  № 59, ап. 14.

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

1340-9. 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-8-9100/845/28.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава  Георги Симеонов Андриков от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Яребична” № 7, ет. 1, ап. 21.

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

1341-9. 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-8-9100/845/28.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава  Свобода Иванова Андрикова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. „Яребична” № 7, ет. 1, ап. 21.

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

1342-9. 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 изх. №  16/24.11.2008г., Общински съвет – Варна не 
освобождава „Вела Тур” ООД адрес: Шумен 9700, ул. „Цветан Зангов” № 5 от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  местност 
„Бриз юг”, представляващи парцел 2262А и парцел 2283.

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

1343-9. 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-8-2600/999/28.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава „Вела” АД адрес: Шумен 9700, ул. „Цветан Зангов” № 5 от заплащане 
на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност 
„Сотира”, ПИ 2515-3417.



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

1344-9. 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-8-2600/997/28.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Йордан Георгиев Коцев – управител на „Даяна 67” ЕООД  от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  
к.к. „Златни пясъци”, хотел “Диана”.

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

1345-9. 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-8-2600/998/28.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Ивайло Маринов Петров – изпълнителен директор на “Здравец 2007” 
ЕАД  от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в 
гр. Варна,  к.к. „Златни пясъци”, хотел “Здравец”. 

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

1346-9. 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-8-9100/90/03.12.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Румяна Йорданова Павлова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ЗПЗ, м-ст „Кара Кьой”, пл. № 
5833.

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

1347-9. 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-8-9100/90/03.12.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Пена Костадинова Кънева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ЗПЗ, м-ст „Кара Кьой”, пл. № 5833.

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

1348-9. 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-8-9300/4/08.12.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Михаил Георгиев Пенчов – управител на “МИШО” ЕООД от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. 
Варна,  ул. „Свети Никола” № 105.

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

1349-9. 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.К/218/05.12.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Костадин Янков Николов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Чайка”, бл. 50, вх. А, ап. 67.

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

1350-9. 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.К/218/05.12.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Мила Тодорова Николова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Чайка”, бл. 50, вх. А, ап. 67.



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

1351-9. 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. № ОС-8-94.В/20/10.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Виолетка Стефанова Липчева от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Възраждане”, бл. 
82, вх. А, ет. 5, ап. 15.

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

1352-9. 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. № ОС-8-94.Ж/3/10.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Живко Липчев Липчев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Възраждане”, бл. 82, вх. А, 
ет. 5, ап. 15. 

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

1353-9. 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-8-94.К/213/01.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Катя Георгиева Димитрова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, м-ст „Евксиноград”, ул. 24, 
№ 17 и ж.к. “Бриз” 100, № 1886.

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

1354-9. 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-8-94.К/213/01.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Кольо Недялков Кечовски от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Бриз” 100, № 1886. 

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

1355-9. 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-8-94.К/213/01.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Георги Недялков Кечовски от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст „Евксиноград”, ул. 24, № 
17.

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

1356-9. 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. № ОС-8-9100/91/17.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава арх. Лидия Тодорова Константинова от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Бриз”, 
м. “Рупи”, пл. № 2569. 

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

1357-9. 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. № ОС-8-9100/91/17.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Тeодор Константинов Даиев от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Бриз”, м. “Рупи”, пл. № 



2569. 

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

1358-9. 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. № ОС-8-9100/91/17.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Мария Константинова Даиева-Казакова от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Бриз”, 
м. “Рупи”, пл. № 2569.

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

1359-9. 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. № ОС-8-94.Е/24/16.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Евгений Кирилов Русев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цани Гинчев” № 8, ет. 3, ап. 
7.

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

1360-9. 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-8-9100/866/12.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Андрей Неделчев Генов от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. 
“Места”/Цар Борис/ № 5, магазин № 4.

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

1361-9. 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-8-9100/866/12.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Друмка Янчева Генова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. 
“Места”/Цар Борис/ № 5, магазин № 4.

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

1362-9. 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. № ОС-8-1700/1/22.12.2008 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава “ОББ” АД от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Зограф” № 21. 

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

1363-9. 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. № ОС-8-94.Г/16/20.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Ганчо Василев Ганчев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. “Осми Приморски полк” № 
137, вх. “Г”, ет. 8, ап. 96. 

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

1364-9. 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. № ОС-8-9100/96/22.12.2008 г., Общински 



съвет – Варна не освобождава Апостол Костов Ангелов от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  м-ст “Евксиноград”, ул. “14-та” 
№ 9а, кв. 31, м-ст “Манастира” парцел ХVІ-1219. 

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

1365-9. 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. № ОС-8-9100/96/22.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Диана Петрова Ангелова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  м-ст “Евксиноград”, ул. “14-та” 
№ 9а, кв. 31, м-ст “Манастира” парцел ХVІ-1219.

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

1366-9. 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. № МД-8-94.Х/2/20.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Христо Благоев Цеков от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Братя Георгиевич” № 15, вх. 
“В”, ет. 7. 

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

1367-9. 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. № МД-8-9100/18/23.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Геновева Георгиева Иванова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Възраждане”, бл. 35,  вх. 
2, ап. 35.

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

1368-9. 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. № МД-8-9100/18/23.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Иван Георгиев  Иванов от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Възраждане”, бл. 35,  вх. 2, 
ап. 35.

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

1369-9. 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. № ОС-8-94.М/21/04.12.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Мария Георгиева Димитрова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  м-ст “Фатрико дере”,  пл. № 
77.

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

1370-9. 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-9-2600/33/15.01.2009 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Венцислав Николов Дамянов, представляващ “ПРОЕКТ БГ” от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  
район “Одесос”, ул. “Девня”, № 2. 

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



1371-9. 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. № МД-9-2600/1/16.01.2009 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Емил Пенчев Николов от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  м-ст “Ален мак” № 2841.

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

1372-9. 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. № ОС-9-9302/8/20.01.2009 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава Станка Мойнова Димитрова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Салтанат”, № 71. 

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

1373-9. 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. № ОС-9-9302/8/20.01.2009 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава Тодор Иванов Димитров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Салтанат”, № 71.

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

1374-9. 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. № ОС-9-94.Р/2/21.01.2009 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава Росица Енчева Павлова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  вилна зона “Траката”, м-ст. “Ваялар-9”.

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

1375-9. 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-9-2600/308/08.04.2009 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Ивелин Петров Апостолов – управител на “Норма” ООД, гр. 
Добрич, ул. “Ален мак” № 16а от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 
г. за имот, находящ се в гр. Варна,  к.к. “Златни пясъци”, хотел “Ерма”. 

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

1376-9. 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 декларация с вх. № ОС-9-9302/52/30.03.2009 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Дияна Иванова Кючукова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Дрин” № 1, вх. “Д”, ап. 18.

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

1377-9. 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 молба с вх. № МД-9-94.В/2/23.03.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Венцислав Николов Янев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Радост”, бл. 6, вх. “Б”, ап. 42.

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

1378-9. 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 молба с вх. № ОС-9-94.П/9/20.02.2009 г., Общински съвет – 



Варна не освобождава Полина Илиева Куцарова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Младост”, бл. 140, вх. 6, ет. 4, ап. 
126.

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

1379-9. 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 молба с вх. № ОС-7-94.К/19/08.12.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Кръстю Жечев Тодоров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Рила” № 7, вх. “А”, ап. 11.

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

1380-9. 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 молба с вх. № ОС-8-94.Й/7/10.12.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Йорданка Недева Дескова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Младост”, бл. 147, вх.  7, ап. 99. 

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

1381-9. 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 декларация с вх. № ОС-9-94.А/6/19.03.2009 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Ана Маринова Христова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Цар Петър”, № 2а, ет.2.

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

1382-9. 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 декларация с вх. № ОС-9-94.А/6/19.03.2009 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Борис Димитров Христов от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Цар Петър”, № 2а, ет.2.

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

1383-9. 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 декларация с вх. № ОС-9-94.А/6/19.03.2009 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Евелина Димитрова Хилд от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Цар Петър”, № 2а, ет.2.

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

1384-9. 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 молба с вх. № ОС-8-94.Н/17/17.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Никола Атанасов Стойков от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Младост”, бл. 141, вх. 5, ет. 6, ап. 
84.

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

1385-9. 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 декларация с вх. № РД-8-94.М/194/25.09.2008 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава Мария Георгиева Павлова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Братя Шкорпил”, № 17.



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

1386-9. 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 молба с вх. № ОС-9-94.К/12/16.02.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Катя Щерева Иванова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Владислав Варненчик”, бл. 106, вх. 
“А”, ет. 13, ап. 42. 

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

1387-9. 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 молба с вх. № ОС-9-94.И/7/25.03.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Ивелина Малчева Йовкова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Иван Драсов” № 24, ет. 4, ап. 8. 

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

1388-9. 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 жалба с вх. № ОС-8-9100/51/24.11.2008 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Никола Стоянов Джеров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ройон “Младост”, ПИ № 1791 по плана 
на Западна промишлена зона. 

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

1389-9. 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 възражение с вх. № МД-9-9302/1/24.03.2009 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава “СТАТ-1” ООД, гр. Варна, ул. “Арх. Мирчев” № 8, ет. 1, 
представлявано от Атанас Иванов Атанасов – управител, от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Владислав Варненчик” и 
представляващ УПИ ІІІ – 871, кв. 42, по плана на 1 м.р. на гр. Варна. 

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

1390-9. 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-9-2600/181/09.03.2009 г., Общински 
съвет – Варна не освобождава “БСР ВАРНА” АД, представлявано от Гай Матарасо и Рон 
Йосеф, чрез пълномощника Стела Яко Елазар, гр. Варна, Бизнес Парк Варна, сграда В 1, ет. 
2, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. за имоти – УПИ № Х-1802, 
кв. 24 и № VІ-1797, 1978, кв. 22, находящи се в гр. Варна,  бул. “Вл. Варненчик”. 

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

1391-9. 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 молба с вх. № ОС-8-2600/94/02.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “Булстоун” ООД от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност “Боклук тарла”, с. Тополи - гробищния 
парк, УПИ 53. 

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

1392-9. 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 молба с вх. № РД-9-9100/79/12.02.2009 г., Общински съвет – 



Варна не освобождава Стефан Маринов Стефанов от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. “Владислав Варненчик” № 
131, бл. 41, вх. “В”, ап. 11. 

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

1393-9. 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 молба с вх. № РД-9-9100/79/12.02.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Божанка Ангелова Стефанова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  бул. “Владислав Варненчик” № 
131, бл. 41, вх. “В”, ап. 11. 

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

1394-9. 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 молба с вх. № РД-9-94.Й/10/09.02.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Йорданка Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Горски пътник” № 14б. 

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

1395-9. 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 молба с вх. № РД-9-94.Й/10/09.02.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Димитър Христов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Горски пътник” № 14б. 

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

1396-9. 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 молба с вх. № ОС-9-94.Г/4/11.02.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Георги Николов Патрунчев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  кв. “Галата”, СО “Ракитника”, 
представляващ ПИ № 669. 

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

1397-9. На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА 
и чл. 9 от ЗМДТ и във връзка с писмо вх. № OС-9-3600/1/09.04.2009 г. от Директора на 
Регионалния исторически музей-Варна, Общински съвет – Варна изменя Приложение № 2 
от „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна”, както следва:

1. В раздел ХІ Дирекция „Култура и духовно развитие”, Регионален исторически музей - 
Варна, т. 11.1. „Входни билети”, „Цени на билети за групови посещения на чуждестранни 
посетители над 10 души”, отдел „Археология” цената от 8.00 /осем/ лева става 5.00 /пет/ 
лева.
2. В раздел ХІ Дирекция „Култура и духовно развитие”, Регионален исторически музей - 
Варна, т. 11.5. „ „Цена за възстановяване на консумативи/ел. енергия за прожектори и 
почистване/ за провеждане на мероприятия извън програмата на общината”, за концерти, 
представления и др. цената от 100 /сто/ лева на час става на 250 /двеста и петдесет/ лева 
на час.
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

1398-9. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 



– Варна допълва „Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на 
общината”, както следва:

 – допълва чл. 35, ал. 1 със следния текст: „Достъпен и разбираем за гражданите вариант на 
проектобюджета се подготвя и публикува минимум три дни преди публичното му 
обсъждане”.

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

1399-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Варна 
изменя и допълва Приложение № 2 към „Наредба за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”, както следва:

         1. Изменя забележката в раздел ІХ след т. 9.19., като същата придобива следния вид:

         „Забележка: При заявяване на услуги  по т. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7 и 9.13 се заплаща 
предварителна сума в размер на 100 лв., която се приспада от крайната цена при 
финализиране на процедурата. В случай на неодобрен и върнат проект, сумата не се 
възстановява.”

         2. Допълва т. 11.26. „Такси за Международна лятна музикална академия” от раздел ХІ 
„Култура и духовно развитие” и същата придобива следния вид:

         „Такси за Международна лятна музикална академия:

         - Активни участници/българи                                              120 лв.

         - Активни участници/чужденци                                           400 лв.

         - Слушатели/българи за 1 учебен час                                       5 лв.

         - Слушатели/българи за целия пероиод на академията          60 лв.        

         - Слушатели/чужденци за целия период на академията       200 лв.

         - Слушатели/чужденци за 1 учебен час                                  15 лв.”

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

1400-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 106 от Закона за 
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна 
решава да бъдат осигурени допълнителни финансови средства в размер на 150 000 лв.за 
„Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна” ЕООД от 
бюджета на Община Варна за 2009 г.

Сумите да бъдат отпускани поетапно, като разходването им да бъде контролирано от отдел 
„Финансов анализ и контрол” към Дирекция „Финанси и бюджет” при Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

1401-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и във 
връзка с решение № 1026-5(11)/09, 11.12.2009 г.на Общински съвет – Варна, Общински съвет 
– Варна решава да бъдат отпуснати средства на МУ „Проф. д-р П. Стоянов”, за 
дофинансиране и финализиране на проекта по газификация на студентско общежитие – блок 
3, находящ се в гр. Варна, ул. „Брегалница” – публична държавна собственост, съгласно АДС 
№ 1175/04.06.1998 г., предоставено за управление на МУ „Проф.д-р П. Стоянов” със заповед 
№ 1293/02.12.2997 г.на Областен управител – Варна и газификация на студентско общежитие 
– блок 35, находящ се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев” – публична държавна собственост, 
съгласно 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 съгласно договор 



проведена процедура по ЗОП.

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

1402-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие 
за съфинансиране на съвместен проект с „УНИЦЕФ България” за изграждане на Център за 
настаняване от семеен тип на деца с увреждания /за децата от Могилино/, които средства ще 
са вложени в допълнителни строително-монтажни работи, необходими за довършване на 
обекта.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 20/

1402-9-2. Средствата за съфинансиране в размер на 100 000 лв.да бъдат изплатени от 
бюджета на Община Варна за 2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 20/

1403-9. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна потвърждава свое 
решение № 1205-4(14)/01, 02.04.2009 г. в частта, с която Общински съвет – Варна изменя 
Приложение № 4 от проекта за Бюджет на Община Варна за 2009 г., а именно: предложените 
финансови средства за проект на Център водолечение към МБАЛ „Св. Марина” в размер на 
175 000 лв.да бъдат прехвърлени за МБАЛ „Св. Анна” за закупуване на медицинска 
апаратура.

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

 

по точка  десета от дневния ред

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

- упълномощаване на Главните архитекти на административните райони в гр. Варна, за 
изпълнение на дейности по Закона за устройство на територията и създаване на Работна 
група.

Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1404-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 148, ал. 2 от ЗУТ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/46/31.03.2009 г., Общински съвет 
- Варна оправомощава главните архитекти на административните райони на Община Варна  
за териториите извън границите на к.к. “Златни пясъци”, в.к. “Ривиера”, к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена”, “Морска градина”, плажовете, териториите, отдадени от Държавата и 
Общината на концесия и за строежи, изцяло общинска или държавна собственост, да издават 
Разрешения за строеж и актове за узаконяване за следните строежи:

 1. Сгради на основното застрояване, независимо от категорията им, по Наредба №  1 за 
номенклатурата на видовете строежи в населените места в с. Тополи, с. Казашко, с. Каменар, 



с. Звездица, с. Константиново, където кота корниз е до 10 м.

2. Сгради на допълващо застрояване и огради по глава трета, раздел VІІ от Закона за 
устройство на територията, независимо от категорията им по Наредба № 1 за номенклатурата 
на видовете строежи.

3. Временни строежи по глава трета, раздел VІІІ от Закона за устройство на територията. 
Задължително условие при издаване на Разрешение за строеж, е наличие на становище от 
Община Варна за изпълнение изискванията на чл.49, ал.3.

4. Промяна на предназначение на обекти по т. 1,2,3 или на част от обект, независимо от 
категорията му по Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, без промяна 
предназначението на съществуващи гаражи и паркинги за други функции.

5. Строежи на техническата инфраструктура обслужваща строежите по т.1,2,3  (в това число 
трафопостове, локални пречиствателни станции и други подобни, независимо от категорията 
по Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи) и електропроводи до 10 кV съгласно 
чл.6, ал.2, т.6 от Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи.

6. Строежи по смисъла на чл. 147, ал.1 от ЗУТ.

Освен горното главните архитекти на районите се оправомощават   да издават удостоверения 
за търпимост по §16 от Закона за устройство на територията за всички строежи, независимо 
от категорията по Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.

Започнатите производства да се довършват по установения с настоящото решение ред. 

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

1404-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна създава 
Работна група в състав: членовете на ПК „Архитектура, строителство, устройство, 
организация и развитие на територията на общината и населените места”, Главния архитект 
на Община Варна, районните архитекти, юристи, със задача да обсъди на съвместно 
заседание въпроса относно предоставяне на правомощия на главните архитекти на 
административните райони на Община Варна за изпълнение на дейности по Закона за 
устройство на територията и да даде предложение за решение до следващото заседание на 
Общинския съвет – Варна.

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

 

по точка  единадесета от дневния ред

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

- отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности;  

- отпускане на персонални пенсии;

- актуализиране състава  на Работна група, приета с решение на Общинския съвет – Варна № 
1039-8(11)/09, 11.12.2008 г.,  за систематизиране предложенията за промени в „Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба 
на общински жилища”; 

 - разкриване на „Дом за стари хора” като делегирана държавна дейност с капацитет 48 места. 

Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК



Общ брой присъстващи общински съветници – 33
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1405-11. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от 
ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1205-4/14/01,02.04.2009 г. – 
Разходи по функции /Приложение № 3/ - Общи държавни служби, 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 – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

1406-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-94.С(83)21.04.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
отпускане на персонална пенсия на детето Александър Стефанов Михалев от гр. Варна, кв. 
“Вл. Варненчик” бл. 307, вх. 13, ап. 18.

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

1407-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-94.Ш(3)08.05.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
отпускане на персонална пенсия на детето Реджеб Сабинов Искренов от гр. Варна, кв. 
“Виница, м - ст „Малко Ю” 436.

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

1408-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 
1 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-2600(247)16.04.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на Дом за стари хора, като делегирана държавна дейност с капацитет 48 места.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да изготви предложение за 
преместване на част от потребителите на Дом за стари хора „Гергана” с цел повишаване 
качеството на услугите, предоставени в Дома.

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

1409-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.30, ал. 4 от Правилника 
за организацията и дейността 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.    Изменя състава на работната 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”, избрана с решение № 1039–
8/11/09, 11.12.2008 г. на Общински съвет - Варна .  

2.    Определя състава на работната група да бъде от шест общински съветници. 

3.    Избира за членове на работната група от състава на Общински съвет - Варна следните 



общински съветници: Валерия Ангелова, Анна Радева, Пламен Начков, Цвета Георгиева, 
Драгомир Дончев, Пламен Пенев. 

4.    Задължава председателите на ПК "Социални дейности и жилищна политика" 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 – 33, против – 0, въздържали се – 0/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 1405-11(15)/20.05.2009 г.

1. ЮРКИЕ ЕРГУН ХАСАН – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” 12, молба вх.№ РД-9-
94.Ю/12/11.03.2009 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; обитават стая в 
лошо техническо състояние; доходът се формира от социални помощи в размер на 170 
лв.; г-жа Хасан не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

2. АСЯ АСЕНОВА ГЕБЕДЖЕЛИЕВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 12, молба 
вх.№ РД-9-94.А/83/11.03.2009 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете под 
3-годишна възраст; доходът се формира единствено от социални помощи в размер на 
147,15 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; 

3. ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЕНЧЕВА – гр.Варна, жк. “Младост” бл.141, вх.5, ап.85, молба вх.
№ РД-8-94.Л/10/13.02.2009 г. – лицето е семейно; доходът й се формира от пенсия в 
размер на 121,38 лв.; лицето страда от множество заболявания и прекаран инфаркт 
(ХБС, ИБС, СМФ и др.); ежемесечно ползва лекарства, които частично се  
реимбурсират от НЗОК; семейството не може да разчита на роднини за финансова 
подкрепа; съпругът е със 100 % ТНР /мултиинфарктна деменция/ – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

4. КОНСТАНТИН МЕТОДИЕВ КУЗМАНОВ – гр.Варна, ул.”Велико Христов” 47, ет.6, 
ап.17, молба вх.№ РД-9-94.К/10/22.01.2009 г. – лицето има определени 100% ТНР с 
чужда помощ (счупване на бедрена кост, глухота, катаракта); г-н Кузманов е 
обездвижен и на легло; съпругата му също е инвалид на легло; доходът се формира 
единствено от пенсии в размер на 440,69 лв.; необходимо е ежедневно закупуване на 
санитарно-хигиенни материали – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

5. СУЛТАНА ВАСИЛЕВА КОНОНЕЛУ – гр.Варна, ул.”Йосиф Брадати” № 3, ет.1, ап.2, 
молба вх.№ РД-9-94.С/24/16.01.2009 г. – лицето отглежда само внучката си Жулияна 
Василева Кононелу, която е настанена при нея с решение на Варненски окръжен съд; 
доходът се формира от пенсия в размер на 124,75 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи; детето е ученичка в трети клас на 
ОУ “Добри Чинтулов” – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

6. КЕТА ИЛИЕВА МАРИНОВА – гр.Варна, ул.”Воден” № 37Б, ет.3, ап.3, молба вх.№ 
РД-9-94.К/28/30.01.2008 г. – лицето е пенсионер на 81 г.; има определени 94% ТНР 
(Са, тромбоемболичен инфаркт, коксартроза, левостранна хемипареза); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 257 лв.; лицето живее само и трудно се 
обслужва – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

7. ОЛГА НИКОЛОВА БОЖИЛОВА –гр.Варна, кв.”Михаил Иванов” 53, вх.А, ет.6, ап.19, 



молба вх.№ РД-9-94.О/2/05.02.2009 г. – лицето е самотен родител, “личен асистент” на 
детето си Ясен Янев Янев; който е със 100% ТНР (детска церебрална парализа); 
доходът се формира от работна заплата в размер на 243,76 лв., месечни добавки за 
отглеждане на дете с увреждане  и интеграционни добавки; детето посещава ОУ 
“Св.Иван Рилски”; г-жа Божилова няма собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи; с наличните средства трудно покрива потребности на детето 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

8. ЖЕНИ ПЕТРОВА МАРКОВА – гр.Варна, бул.”Сливница” 187, ет.8, ап.63, молба вх.№ 
РД-9-94.Ж/4/05.02.2009 г. – лицето е семейно, с едно непълнолетно дете; същото има 
определени 100% ТНР с чужда помощ и посещава СОУ за ДНЗ “Проф. Шишманов”; 
г-жа Трифонова е “личен асистент” на дъщеря си; доходът се формира от работна 
заплата в размер на 230,56 лв., детски за отглеждане на дете с увреждане и 
интеграционни добавки в размер на 204 лв.; г-жа Трифонова няма собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи; с наличните средства не може да 
покрие специфичните потребности на детето – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

9. НАДЕЖДА ЕКИМОВА СИРАКОВА-АТАНАСОВА – гр.Варна, ж.к.”Чайка” бл.9, вх.Г, 
ет.3, ап.29, молба вх.№ РД-9-94.Н/36/13.02.2009 г. – лицето има определени 91 % 
ТНР /диабет, варици на подбедрици/; доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 161,10 лв.; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

10.АЛЕКСАНДЪР ДОЧЕВ КИРКОВ – гр.Варна, бул.”Сливница” № 78, вх.Б, ет.1, ап.1, 
молба вх.№ РД-9-94.А/42/12.02.2009 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 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

11.ВЕЛИКА ПЕТРОВА СЪБЕВА – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.303, вх.8, ет.4, 
ап.120, молба вх.№ РД-9-94.В/30/12.02.2009 г. – лицето е на 107 години; живее с 81-
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 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

12.СНЕЖИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА – гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.54, вх.8, 
ап.197, молба вх.№ РД-8-94.С/396/15.12.2008 г. – лицето е трайно безработно с 
регистрация в Д”Бюро по труда”, страда от хронични заболявания; през 2006 г. е 
претърпяла операция за голяма липома, през 2009 г. и предстои нова; не може да 
разчита на разширен семеен кръг - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

13.ТОДОРКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, ул.”Орлово гнездо” № 43, молба вх.
№РД-9-94.Т/16/10.02.2009 г. – лицето е самотна многодетна майка; на 24.01.2009 г. в 
къщата й възниква пожар, в резултат на който изгаря двегодишното й дете и 
покъщнината; другите деца страдат от епилепсия; г-жа Георгиева е бременна в 9-ти 
месец - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

14.БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ТИХОЛОВ – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.53, вх.2, ап.22, 
молба вх.№ РД-9-94.Б/27/16.03.2009 г. – лицето е прекарало остър миокарден инфарк; 
през последните няколко месеца е бил неколкократно хоспитализиран; има 
определени 90 % ТНР, но към момента няма никакви доходи; не притежава 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 400 лв. за 



задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
15.ПЕТРАНКА БОЖИНОВА НЕНОВА – гр.Варна, ул.”Горна студена” № 51, молба вх.№ 

РД-9-94.П/37/097.03.2009 г. – лицето е вдовица, пенсионер (79 г.); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 154,43 лв.; г-жа Ненова е с хипертонична болест; 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; няма разширен 
семеен кръг, който да й оказва финансова подкрепа – отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

16.ФЕРДИМ АЛИЕВ АЛИЕВ – гр.Варна, ул.”Барутен погреб” № 68, молба вх.№ РД-9-
94.Ф/4/17.03.2009 г. – лицето е безработно с регистрация в Д”Бюро по труда”; към 
настоящия момент кара преквалификационни курсове за „строителен техник”; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

17.ЕЛЗА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА – с.Каменар, ул.”Хан Кардам” бл.9, ап.2 молба с вх. № 
РД-9-94-Е/50/19.03.2009г. – лицето е семейно с две дъщериа-близначки на 22 г.; 
момичетата страдат от остеонекроза и имат определени 70 % ТНР; налага се 
периодично лечение и изследвания в гр.София; г-жа Станчева работи като 
техн.сътрудник в ЦДГ №12 „Пинокио”; доходът на семейството се формира от 
нейната заплата в размер на 479, 88 лв.; не притежава собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи; налага се семейството да закупува 
животоспасяващото лекарство „имуновенин”  - отпуска 2 000 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

18.ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ – гр.Варна, бул.”Сливница” № 105, вх.Б, ет.5, 
ап.50, молба вх.№ РД-9-94.П/39/11.03.2009 г. – лицето има определени 80% ТНР; 
доходът му се формира единствено от пенсия в размер на 128,95 лв.; г-н Петров е 
разведен и ежемесечно плаща издръжка в размер на 100 лв. на сина си Камен 
Пламенов; лицето съжителства с родителите си, които са пенсионери и не могат да му 
оказват финансова подкрепа  – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

19.НИКОЛИНКА ПАРУШЕВА ВЕЛКОВА – гр.Варна, жк “Възраждане” бл.76, вх.В, ет.3, 
ап.46, молба вх.№ РД-9-94.Н/82/15.04.2009 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира от пенсия в размер на 202,47 лв.; през 2008 г. е претърпяла операция (смяна 
на става; за операцията са взети пари назаем; ползва лекарства, част от които не се 
реимбурсират от НЗОК; разширения семеен кръг не може да й окаже финансова 
подкрепа; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

20.БЛАГОВЕСТА НЕДЯЛКОВА ШАРОН – гр.Варна, ул.”Братя Миладинови” № 86, 
вх.Б, ет.2, ап.4, молба вх.№ РД-9-94.Б/35/08.04.2009 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 156,53 
лв.; бащата на децата излежава присъда “лишаване от свобода”, а майката системно не 
полага грижи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

21.СТАВРИ ТОДОРОВ ЕНЧЕВ – гр.Варна, ул.”Дунавски лебед” № 5, ап.96, молба вх.№ 
РД-9-94.С/128/14.04.2009 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 351,90 лв.; г-н Тодоров страда от тежки хронични заболявания и 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; през месец април е 
хоспитализиран в МБАЛ „Св.Марина” заради вътрешен кръвоизлив; не притежава 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



22.КАЛИНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА – гр.Варнажк.”Вл.Варненчик” бл.227, вх.2, 
ап.51, молба вх.№ РД-9-94.К/86/07.04.2009 г. – лицето има определени 75 % ТНР 
/шизофрения/; временно е настанена в СУПЦ „Анастасия д-р Железкова”; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 156,53 лв.; не притежава собственост, която 
може да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

23.ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ХРИСТОВ – гр.Варна, ул.”Под игото” № 58 /таван/, молба вх.
№ РД-9-94.Д/113/07.04.2009 г. – лицето има определени 70 % ТНР /умствена 
изостаналост/; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 93,63 лв.; живее 
на свободен наем; г-н Христов ползва услугите на Дневен център за възрастни с 
умствени увреждания „Ривиера”; не получава подкрепа от разширения семеен кръг - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

24.АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ИВАНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Кракра” № 43, ап.35, молба вх.
№ РД-9-94.А/32/09.02.2009 г. – лицето само отглежда двете си малолетни деца; живее 
на свободен наем; доходът е в размер на 167,50 лв. и детски добавки; г-жа Иванчева не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

25.ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ – гр.Варна, жк.”Възраждане” бл.13, вх.3, ап.56, молба 
вх.№СДЖ-9-94.Т/4/14.04.2009 г. – лицето има определени 100 % ТНР /онкологично 
заболяване, Паркинсон и счупена тазобедрена става/; г-н Тодоров е почти напълно 
обездвижен; съжителства с дъщеря си на свободен наем - отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

26.НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КАРАКУШЕВ – гр.Варна, бул.”Княз Борис І” № 80, молба 
вх.№ РД-9-94.Н/77/06.04.2009 г. – лицето е бедомно; временно е настанено в 
Католическата църква и ползва трапезарията към църквата; чака освидетелстване от 
ТЕЛК и последващо настаняване в специализирана институция - отпуска 400 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

27.ЕНЧО АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ – гр.Варна, бул.”Кирил и Методий” бл.36, вх.В, 
ап.46, молба вх.№ РД-9-94.Е/57/13.04.2009 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 150,90 лв.; не притежава собственост, която 
може да бъде източник на допълнителни доходи; страда от хронични заболявания и 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

28.ПЕТРАНКА НЕДЯЛКОВА ГЕНЧЕВА – гр.Варна, жк.”Младост” бл.142, вх.6, ап.128, 
молба вх.№ СДЖ-9-94.П/1/13.01.2009 г. – лицето има определени 100 % ТНР с чужда 
помощ /остеоартроза, коксартроза, МСБ, ИБС/; г-жа Генчева е обездвижена, за нея се 
грижи съпругът й , който е с хронични заболявания /МСБ, диабет и др./; доходът се 
формира от двете пенсии в размер на 371,56 лв.; ежедневно се налага закупуването на 
санитарно-хигиенни материали - отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

29.ЛЕ ХОАНГ ЗУНГ – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.405, вх.2, ап.19, молба вх.№  РД-
9-4.Л/4/21.01.2009 г. – лицето страда от епилепсия; има едно непълнолетно дете, 
ученик в VІІІ клас; г-н Зунг е безработен от няколко месеца; не притежава 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; семейството 
живее на свободен наем - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

30.АСЕН НИНОВ КОСТАДИНОВ – гр.Варна, ул.”Дунав” № 26, ап.4, молба вх.№ РД-8-
94.А/322/29.12.2008 г. – лицето е сирак; безработен и към момента няма никакви 
доходи; г-н Нинов няма живи роднини; нощува при приятели - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



31.МАРУСЯ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА – гр.Варна, жк.”Младост” бл.130, вх.5, ап.94, 
молба вх.№ РД-9-94.М/61/13.02.2009 г. – лицето има определени 78 % ТНР 
/полиартроза/; доходът й се формира единствено от пенсия в размер на 165,17 лв.; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; има 
неизплатени задължения към „Топлофикация-Варна” ЕАД - отпуска 350 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

32.КОЛЬО АЛЕКСИЕВ КОЛЕВ – гр.Варна, ул.”Чинар” № 9, молба вх.№ РД-9-
94.К/56/10.03.2009 г. – лицето е семейно с девет деца; безработно; в резултат на 
трудова злополука е загубил пръст на лява ръка; не притежава собственост,която може 
да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

33.МИТРА СТОЯНОВА КОДЖАБАШЕВА – гр.Варна, ул.”Тунджа” № 23, молба вх.№ 
РД-9-94.М/123/30.03.2009 г. – лицето е пенсионер/86 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; 

34.МАРИНЧО ПЕНЧЕВ ПАВЛОВ – гр.Варна, жк.”Трошево” бл.56, вх.Б, ет.3, ап.31, 
молба вх.№ РД-8-94.М/264/24.07.2008 г. – лицето има определени 98 % ТНР с чужда 
помощ /ампутация на долни крайници/; доходът се формира от пенсия в размер на 
285,65 лв.; не притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни 
доходи; жилището, което обитава трябва да бъде преустроено за нуждите му - отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

35.ПЕТЯ СТЕФАНОВА ФЕРДИНАНДОВА – гр.Варна, жк.”Възраждане” бл.5, вх.3, 
ап.59, молба вх.№ РД-8-94.П/135/21.07.2008 г. – лицето е вдовица; през 2008 г. е 
починал съпругът й, за погребението на който са взети пари назаем; г-жа 
Фердинандова отглежда малолетното си дете; доходът се формира от работната й 
заплата в размер на 300 лв.; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

36.МАРИНКА ЯНЕВА ПАНОВА – гр.Варна, жк.”Възраждане” бл.2, вх.5, ап.7, молба вх.
№ РД-9-94.М/36/02.02.2009 г. – лицето е вдовица, пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 158,87 лв.; не притежава собственост, която може да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

37.ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ДИМОВА – гр.Варна, ул. “Солун” № 18, ап.2, молба вх.№ 
РД-8-94.Е/142/03.10.2008 г. – лицето  има определени 60 % ТНР /детска церебрална 
парализа/; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 96,47 лв.; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

38. ЖЕЧКА РУМЕНОВА ДЕМИРОВА – гр.Варна, ул. “Княз Черказки” № 55, молба вх.№ 
РД-8-94.Ж/85/02.10.2008 г. – лицето е с три деца, най-голямото ученичка в 7 клас; 
бащата е с психично заболяване; доходът се формира от социални помощи; не 
притежават собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

39. СЕВДА ХРИСТОВА МЕРДЖАНОВА – гр.Варна, ул. “Александър Василев” № 47, 
молба вх.№ РД-8-94.С/329/02.10.2008 г. – лицето е многодетна майка с 4 деца, две от 
които са малолетни; г-жа Мерджанова и съпругът й са безработни; доходите се 
формират единствено от социални помощи; не притежава собственост, която може да 
бъде източник на допълнителни доходи – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 



40.  МИЛЕН СТЕФАНОВ ЮЛИЯНОВ – гр.Варна, ул. “Балкапан” № 1, ет.3, ап. 9, молба 
вх.№ РД-8-94.М/342/07.10.2008 г. – лицето е с психично заболяване /шизофрения/; 
доходът е от социални помощи; не притежава собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

41.  ИВАНКА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул. “Д-р Селименски” № 54, молба 
вх.№ РД-8-94.И/216/06.10.2008 г. – лицето има определени 72% ТНР /хронична 
исхемична болест на сърцето/; доходът е в размер на 128,95 лв.; не притежава 
собственост, която може да бъде източник; съпругът й е с 90 % ТНР /ИБС миокарден 
инфаркт/ – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

42. ВЕСЕЛКА ЖЕКОВА НИКОВА – гр.Варна, ул. “Константин Фотинов” № 5, молба вх.
№ РД-8-94.В/258/06.10.2008 г. – лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете, 
ученичка в 7 клас; семейството живее на свободен наем; доходът е единствено от 
детски добавки и работна заплата /г-жа Никова работи като продавач в павилион за 
захарни изделия/ – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

43.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЛУДОВА – гр.Варна, ул. “Петко Напетов” № 7, молба вх.
№ РД-8-94.Л/69/09.10.2008 г. – лицето е пенсионер; има две пълнолетни и едно 
малолетно дете на 6 години; съпругът й е починал през м.юли 2008 г.; не притежава 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; доходът се 
формира от пенсия в размер на 113,49 лв. – 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

44.НИКОЛА СТОЯНОВ ЯНЕВ – гр.Варна, ул. “Дрин” № 69, молба вх.№ РД-8-
94.Н/202/13.10.2008 г. – лицето е вдовец, пенсионер; през м.август 2008 г. след тежко 
боледуване е починала съпругата му; доходът му се формира единствено от пенсия в 
размер на 182,10 лв.; за лечението и погребението са взети пари назаем; не притежава 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

45.МАРИЯ МИХАЙЛОВА МАРИНОВА – гр.Варна, ул. “Самарско знаме” № 22А, молба 
вх.№ РД-8-94.М/346/13.10.2008 г. – лицето е безработно; има двама пълнолетни сина, 
единия с 95 % ТНР с чужда помощ/неврална мускулна атрофия-напреднал стадий/, а 
другия 86 % ТНР /лека умствена изостаналост/; тъй като и двамата се нуждаят от 
обгрижване г-жа Маринова не може да започне работа – 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

46.ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА РАДИНОВА – гр.Варна, ул. “Поп Богомил” № 22, молба вх.
№ РД-8-94.Т/128/10.10.2008 г. – лицето е вдовица, пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 136,34 лв.; не притежава собственост, която може да 
бъде източник на допълнителни доходи – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

47.ИВЕЛИНА МИЛКОВА АРТЮНОВА – гр.Варна, ул. “Георги Бенковски” № 79, ет.10, 
ап.49, молба вх.№ РД-8-94.И/219/20.10.2008 г. – лицето е разведено, с едно малолетно 
дете, ученичка в 1 клас; доходът се формира от работна заплата в размер на 230 лв. и 
детски добавки 35 лв.; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

48.МАРИНА КРАСИМИРОВА АНДОНОВА – с.Каменар, ул. “Калина” № 68, молба вх.№ 
РД-8-94.М/358/20.10.2008 г. – лицето е самотна майка с четири малолетни деца; 
доходът се формира единствено от социални помощи в размер на 140 лв.; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

49.АНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул. “Пробуда” № 143, молба вх.№ РД-8-



94.А/277/17.10.2008 г. – лицето е самотна майка с две непълнолетни деца; обитават 
стая от къща в лошо техническо състояние; не притежава собственост, която може да 
бъде източник на допълнителни доходи – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

50.МАРИН БОРИСОВ ЖЕКОВ – гр.Варна, ул. “Горазд” № 3А, молба вх.№ РД-8-
94.М/357/17.10.2008 г. – лицето е семейно, пенсионер; доходът на семейството се 
формира единствено от пенсии в размер на 230, 49 лв.; страдат от хронични 
заболявания, за които лекарствата частично се реимбурсират от НЗОК; не притежават 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

51.СТАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул. “Дрин” № 75, ап.11, молба вх.№ 
РД-8-94.С/346/15.10.2008 г. – лицето има определени 92 % ТНР /Са на кожата, 
хипертонична болест на сърцето, МСБ и др./; доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 233,28 лв.; не притежава собственост, която може да бъде източник 
на допълнителни доходи; ежедневно се нуждае от санитарно-хигиенни материали – 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

52.ЦВЕТАНКА ЦАКОВА АХМЕДОВА – гр.Варна, ул. “Топола” № 36, молба вх.№ РД-8-
94.Ц/57/13.10.2008 г. – лицето е семейно с едно непълнолетно дете, ученичка в 10 
клас; г-жа Ахмедова почиства входове, а съпруга й е безработен с регистрация в 
дирекция ”Бюро по труда”; не притежават собственост, която може да бъде източник 
на допълнителни доходи – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

53.МАРИЙКА МАРИНОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, кв. Аспарухово,  ул. “Моряшка” № 
13, молба с вх. № РД-8-94-М/367/30.10.2008г.- лицето има определени 75% ТНР (други 
съдови болести, състояние след ИМИ в ТДСМА левостранна спастична хемипареза); 
доходът се формира единствено от пенсия в размер на 109,35 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; 

54.ЛИЛИ МАРИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. “Хан Маламир” № 41, молба с вх. 
№ РД-8-94-Л/72/27.10.2008г. – лицето съжителства със съпруга и двете си деца, които 
имат здравословни проблеми; г-жа Георгиева  е безработна към настоящия момент; 
доходът се формира от обезщетение за безработица в размер на 100 лв.; дъщерята 
Виктория Божидарова Христова е студентка І курс  в Национална Музикална академия 
- отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

55.ВЕЛИКО СТАНЕВ РАДЕВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 227, вх. 3, ет. 7, ап. 
99, молба с вх. № РД-8-94-В/271/27.10.2008г. – със Заповед № ЗД-Д-Вн-
01/114/14.02.2008г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” детето Борис 
Илиев Иванове настанено в семейството на Велико Станев Радев – дядо по майчина 
линия; детето е ученик в VІІ клас на ОУ”Свети Иван Рилски”; доходът се формира от 
работни заплати в размер на 321,79 лв.; г-н Радев не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителен доход - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

56.СОФКА НЕДЯЛКОВА ТАЧЕВА– гр. Варна, ул. “Пролет” № 8, молба с вх. № РД-8-94-
С/357/27.10.2008г. – на 17.01.2008г. е починала Севда Милкова Каракашева - дъщеря 
на г-жа Недялкова; за погребението й е взет заем; доходът се формира от месечна 
работна заплата в размер на 229,24 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи; лицето е разведено; често боледува; закупува 
лекарства, които не се поемат от НЗОК - отпуска  300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

57.ЖЕНЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” 133, бл. 40, вх. Б, 
ет. 5, ап. 42, молба с вх. № РД-8-94-Ж/90/30.10.2008г. – лицето има определени 50% 



ТНР (епилепсия); г-жа Димитрова е разведена с едно дете в 12 клас, за което се грижи 
сама (бащата не изплаща присъдената му издръжка); предстои й абитуриентски бал; 
доходът се формира от пенсия в размер на 96,47 лв.; няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 500  лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

58.КРАСИМИР КРЪСТЕВ КАЛЧЕВ – гр. Варна, ж.к. Младост бл. 103, вх. 1, ет. 1, ап. 
148, молба с вх. № рд-8-94-К/197/29.10.2008г.  – на 24.07.2008г. е починала Кръстинка 
Жекова Кръстева – майка на г-н Калчев; за погребението е взет заем; лицето е 
безработно; има непълнолетно дете – ученичка във 2 клас; живее в общинско жилище- 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

59.ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ЗИНО – гр. Варна, ул. “Кирил Пейчинович” № 32, молба с вх. № 
РД-8-94-Г/179/30.10.2008г. – на 06.10.2008г. е починала Бойка Герчева Добрева – майка 
на г-жа Зино; за погребението й са взети пари на заем; доходът се формира от работна 
заплата в размер на 240,00лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

60.СВЕТЛАНА КОСТОВА ТОТЕВА – гр. Варна, ул. “Борис Великов” № 13а, молба с вх. 
№ РД-8-94-С/361/30.10.2008г. – лицето има едно малолетно дете (на 3год.) с 
определени 44% ТНР (лека умствена изостаналост, сърдечна недостатъчност, 
изоставане в растежа и физиологичното развитие); доходът се формира от работна 
заплата в размер на 264,02 лв.; г-жа Тотева няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

61.ДИМИТЪР МАРИНОВ МИТКОВ – гр. Варна, ул. “Пирот” № 13, ет. 1, молба с вх. № 
РД-8-94-Д /339/29.10.2008г. – лицето има определени 100 % ТНР (НЕО ЛАРИНГИС 
ЕКСТЕРПАТИО ЛАРИНГИС АФОНИЯ); доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 231.38 лв.; г-н Митков е вдовец; няма собственост, която би могла да бъде 
допълнителен източник на доход - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

62.ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА КИРКОВА – гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” бл. 53, вх. А, 
ет. 8, ап. 27, молба с вх. № РД-8-94-П/187/24.10.2008г. – лицето е пенсионер; доходът 
се формира единствено от пенсия в размер на 106,77 лв.; г-жа Кирова няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителен доход - отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

63.СТОЯН ДОНЧЕВ АНГЕЛОВ – гр. Варна, ул. “Солун” № 14,ет.2, ап.3,  молба с вх. № 
РД-8-94-С/353/23.10.2008г. – лицето има определени 100% ТНР (олигофрения); 
доходът се формира единствено от пенсия в размер на 100,94 лв., г-н Ангелов е 
настанен в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

64.ГЕОРГИ ВЕСКОВ БЪРКАЧЕВ - гр. Варна, ул. “Солун” № 14, молба с вх. № РД-8-94-
г/175/23.10.2008г. – лицето има определени 80% ТНР (олигофрения); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 62,53 лв., г-н Бъркачев е настанен в 
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

65.АРАМ МЕСРОБ МИНАСЯН - гр. Варна, ул. “Солун” № 14, молба с вх. № РД-8-94-
А/281/23.10.2008г. – лицето има определени 98,00% ТНР (умерена умствена 
изостаналост хидронефроза - необходимост от постоянен катетър); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 126,86 лв., г-н Минасян е настанен в 
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

66.ЦВЕТЕЛИН БЛАГОВЕСТОВ ЦЕНОВ - гр. Варна, ул. “Солун” № 14, молба с вх. № 



РД-8-94-Ц/60/23.10.2008г. – лицето има определени 80% ТНР (олигофрения, умерена 
степен на умствено изоставане, артрограден малформативен синдром); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 100,94 лв., г-н Ценов е настанен в 
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

67.ТОДОР МАРИНОВ ХРИСТОВ - гр. Варна, ул. “Солун” № 14, молба с вх. № РД-8-94-
Т/137/23.10.2008г. – лицето има определени 80% ТНР (умерена умствена 
изостаналост); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 92,53 лв., г-н 
Христов е настанен в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

68.ПЕТКО КОЛЕВ ГЕРДЖИКОВ – гр. Варна, ул. “Доброволци” № 15, ет. 1 , ап. 22, 
 молба с вх. № РД-8-94- П/185/21.10.2008г. - лицето има определени 80% ТНР 
(шизофрения); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 92,53лв., г-н 
Герджиков съжителства с майка си; няма собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

69.ТОДОРКА ЖЕЛЕВА ДАМЯНОВА – гр. Варна, ж.к. “Трошево”, ул. “Христо 
Самсаров” бл. 82, ет. 13, ап. 62, молба с вх. № РД-8-94-Т/132/21.10.2008г. – лицето е 
възрастна жена с доход, формиран от пенсия в размер на 113,49лв.; г-жа Дамянова 
съжителства с Павел Дамянов /неин внук/ - ученик в 11 клас, за когото се грижи от 
малък /родителите са разведени и със здравословни проблеми – имат определен 
%ТНР/; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
често боледува - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

70.АТАНАСКА ИВАНОВА ПЕНЕВА – гр. Варна, ул. “Г.С. Раковски” № 53, вх. А, ет. 2, 
ап. 4, молба с вх. № РД-8-94-А/279/20.10.2008г. – лицето е вдовица; има определени 
95% (паркинсонова болест – ригидно треморна форма); доходът се формира от пенсия 
в размер на 212,78 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

71.АРШАГУХИ СИСАК СИСАГИЯН – гр. Варна, ж.к. “Левски”, ул. “Петър Райчев” № 
2, вх. Е, ап. 2, молба с вх. № РД-8-94-А/271/08.10.2008г. – лицето живее само; 
безработна без здравно осигуряване; има зрителни проблеми; няма собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

72.ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ - гр. Варна, ул. “Солун” № 14, ет. 2, ап.3, молба с вх. 
№ РД-8-94-В/270/23.10.2008г. – лицето има определени 80% ТНР (умерена умствена 
изостаналост); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 92,53 лв., г-н 
Василев е настанен в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

73.ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ДРУМЕВ – гр. Варна, ул. “Г. Бенковски” № 19, вх. Б, ет.2, ап. 9, 
молба с вх. № РД-8-94-П/178/13.10.2008г. – лицето има определени 76,2% ТНР 
(болести на аортната клапа, биологична протеза, начална катаракта на двете очи); 
доходът се формира от пенсия в размер на 193,24 лв.; няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

74.ВАЛЕНТИНА МЛАДЕНОВА ЙОРДАНОВА – гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” № 7, ет. 
5, ап. 516, молба с вх. № РД-8-94-В/156/12.06.2008г. – лицето е сирак без декларация за 
отказ от родителски права; настанена е в общежитие на СУПЦ “Анастасия д-р 
Железкова” – ІІ курс; г-ца Йорданова е била бременна в ІІІ месец при подаване на 
молбата; насочена към звено “Майка и бебе”- кв. Аспарухово; единствените доходи, 
които получава са 55,00лв. (стипендия) - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 



жизнени и комунално-битови потребности; 
75.АНТОАНЕТА АПОСТОЛОВА СТОЯНОВА – гр. Варна, ж.к. “Младост” 107, вх. 7, 

ет.2, ап.8, молба с вх. № РД-8-94-А/289/12.11.2008г. – лицето е вдовица с две деца, (на 
18год и на 2 месеца); доходът се формира от работна заплата в размер на 323,08лв.; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; г-жа 
Стоянова живее на свободен наем - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

76.ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ – с. Звездица, ул. “7-ма” № 9, молба с вх. № РД-8-94-
Й/72/12.11.2008г. – лицето е пенсионер с доход формиран единствено от пенсия в 
размер на 127,87 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

77.ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА – гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 9, вх. Г, ет.2, ап. 18, 
молба с вх. № РД-8-94-В/281/10.11.2008г. – лицето има определени 100% ТНР 
(Серопозитивен ревматоиден артрит, вторична остеопороза състояние след 
алопластика на двете ТБС); доходът се формира от пенсия в размер на 274,84 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; г-жа Лазарова 
е заплатила за изработка на стълбищно подемно съоръжение за инвалидна количка 
сумата от 600,00 лв. - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

78.ТОДОР ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 3, вх. 4, ет. 6, ап. 
67, молба с вх. № РД-8-94-Т/147/10.11.2008г. – лицето е в предпенсионна възраст, 
безработно с регистрация в дирекция “Бюро по труда”; ЕР на ТЕЛК не обуславя група 
на инвалидност, въпреки доказана аплазия на ІІ, ІІІ, ІV и V пръсти на дясна ръка; г-н 
Тодоров съжителства с майка си, която инсулинозависим диабетик; живеят на 
свободен наем (доскоро са били наематели на ведомствено жилище, собственост на 
БМФ) - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

79.ЖЕЧКА ТОНЧЕВА АТАНАСОВА – гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” № 91, ап. 104, 
молба с вх. № РД-8-94-Ж/91/10.11.2008г. – лицето е вдовица; има определени 93% ТНР 
(счупена бедрена кост, коксартроза,гонартроза); доходът се формира от пенсия в 
размер на 225,35 лв. няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

80.БИЛЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА – гр. Варна, ул. “Народни будители” № 61, вх. Б, 
ет. 6, ап. 40, молба с вх. № РД-8-94-Б/108/05.11.2008г. – лицето е самотна майка на 
новородено; доходът се формира от майчински; няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

81.ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА - гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Боян 
Илиев” № 6, молба с вх. № РД-8-94-В/279/06.11.2008г. – лицето е вдовица; доходът на 
г-жа Иванова се формира от работна заплата в размер на 243,90 лв.; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; жилището, в което живее е 
в лошо техническо състояние - отпуска 200  лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

82.РАДКА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА – гр. Варна, ж.к. “Трошево”, бл. 12, вх. Д, ет. 8, 
ап. 132, молба с вх. № РД-8-94-Р/214/06.11.2008г. – лицето е  вдовица; на 11.10.2008г. е 
починал съпругът й Атанас Стефанов Трифонов; за погребението му г-жа Трифонова е 
взела пари на заем; доходът се формира от работна заплата в размер на 322,40 лв. няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

83.ГЕНОВЕВА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 37а, молба 



с вх. № РД-8-94-Г/184/06.11.2008г. – лицето е трайно безработно с регистрация в 
дирекция “Бюро по труда”; г-жа Георгиева съжителства с 80-годишния си баща, за 
когото се грижи, тъй като има множество заболявания (миокарден инфаркт, сърдечна и 
бъбречна недостатъчност, диабет и др.) – предстои му явяване пред ТЕЛК; 
семейството се издържа като разчита изцяло на помощ и заеми от близки и приятели; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на доходи - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

84.  ЯНКА РУСЕВА БОРИСОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Светослав 
Минков” №37, молба с вх. № РД-8-94-Я/57/05.11.2008г. – лицето е вдовица с доход 
формиран от работна заплата в размер на 225,00 лв.; г-жа Борисова съжителства с 
дъщеря си – самотна майка с едно малолетно дете; жилището, което обитават се 
нуждае от ремонт; семейството боледува често, закупува лекарства, които не се 
покриват 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; 

85.ПЕНКА СЕРГЕЕВА КОЗАРОВА – гр. Варна, ул. “Боян Илиев” № 23, молба с вх. № 
РД-8-94-П/193/05.11.2008г. – лицето е самотна майка на две малолетни деца; доходът 
се формира от работна заплата в размер на 225,00 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.ЗЮМБЮЛКА СЪБИНОВА ДЕМИРОВА – гр. Варна, ул. “Иван Рилски ” № 29, молба 
с вх. № РД-8-94-З/88/05.11.2008г. – г-жа Демирова е безработна; към момента на 
подаване на молбата е била бременна в 8-ми месец; живее при роднини, на които 
разчита за задоволяване на ежедневните си нужди; няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

87. ХАЛИЛ ЯШАРОВ ХАЛИЛОВ – гр. Варна, кв. “Левски”, ул. “Дубровник”, бл. 16, 
ет.3, ап. 14, молба с вх. № РД-8-94-Х/72/04.11.2008г. – лицето има определени 75 % 
ТНР (шизофрения, параноидно-депресивен синдром); доходът се формира от пенсия в 
размер на 142,29 лв. няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

88.НИВЯНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 303, вх. 8, 
ап. 120, молба с вх. № РД-8-94-Н/171/25.08.2008г. – лицето е вдовица; доходът се 
формира от пенсия в размер на 154,00 лв.; г-жа Кръстева съжителства и се грижи за 
майка си, която е на 107 год.; често боледуват; няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

89.ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕНОВА – гр. Варна, кв. “Св. Иван Рилски” бл. 55, вх. Б, ет.3, 
ап. 15, молба с вх. № РД-8-94-В/183/10.07.2008г. – лицето има определени 50% ТНР 
(тревожно-депресивни разстройства); доходът се формира от пенсия и социални 
помощи в размер на 149,73 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

90.ЛЮДМИЛА РАЙКОВА СТАЙКОВА – гр. Варна, ул. “Светослав Минков” № 30, молба 
с вх. № РД-8-94-Л/77/12.11.2008г. – лицето е многодетна майка с три деца, с които 
живее на свободен наем (ползват една стая); доходът се формира от социални помощи; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

91.ЖАНА ХАРИЗАНОВА АТАНАСОВА – ул. “Батак” № 2, вх. 1, ап. 3, молба с вх. № РД-
8-94-Ж/92/18.11.2008г. – лицето е безработно; съжителства със съпруга си, който е с 
онкологично заболяване семейството живее в общинско жилище; няма собственост, 



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

92.МАРИЙКА АЛЕКСИЕВА ЗЛАТАРЕВА – гр.Варна, ул. “Панагюрище” № 13, молба 
вх.№ РД-8-94.М/288/08.08.2008 г. – лицето е на 87 години; има определени 100% ТНР 
с чужда помощ (старческа катаракта, съдов паркинсонов синдром – треморно ригидна 
форма, диабетна полиневропатия, бронхиална астма); доходът се формира единствено 
от пенсия в размер на 231,71лв.; г-жа Златарева живее на свободен наем; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

93.ГАЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА – гр.Варна, ул. “Д-р Селимински” № 105, молба 
вх.№ РД-8-94.Г/146/11.07.2009 г. – лицето е самотна многодетна майка на три 
непълнолетни деца – 2 ученички в 3 и 4 клас, и дете на 3 години; има поставена 
диагноза депресивно тревожно разстройство; г-жа Николова живее на свободен наем; 
доходът се формира единствено от социални помощи в размер на 210,00 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

94.ДИНА СТОЙЧЕВА СТЕФАНОВА – гр.Варна, ж.к. “Младост” бл.112, вх. 2, ет. 3, ап. 
23, молба вх.№ РД-8-94.Д/271/12.08.2008 г. – лицето е вдовица; има определени 92% 
ТНР (афакия операта окули утр. м. хипертоникус, гонантрозис); доходът се формира 
от пенсия в размер на 211,61 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

95.ДЕМИР САШЕВ ИЛИЕВ – гр. Варна, ул. «Б. Илиев» № 15, молба с вх. № РД-8-94-
Д/270/12.08.2008г. – лицето е бивш затворник; няма никакви доходи и не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

96.МУКАДИС САЛИЕВА ЮСМЕНОВА – гр. Варна, ул. «Станислав Доспевски» № 3, 
молба с вх. № РД-8-94-М/286/07.08.2008г. – лицето е многодетна самотна майка на 
седем непълнолетни деца; препитава се от социални помощи в размер на 260,15 лв.; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

97.ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕНЕВ –гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 405, вх. 13, ет. 5, ап. 
86, молба с вх. № РД-8-94-Д/266/06.08.2008г. – лицето е с онкологично заболяване 
/множествени костни метастази, рецидивна туморна формация в малък таз; доходът се 
формира от изплащани болнични в размер на 141,74 лв.; г-н Енев няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 700 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

98.ЛЮБКА АСЕНОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ул. «Боян Илиев» № 2, молба с вх. № 
РД-8-94-Л/57/06.08.2008г. – лицето има определени 92% ТНР (злокачествено 
новообразование на ларингса, състояние след тотална ларингектомия по повод 
карцином); жилището, което обитава г-жа Тодорова се нуждае от ремонт; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 164,24 лв.; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи; - отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

99.ГИНА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА – гр. Варна, ул. «Цар Освободител» № 23вх. Б, ет. 4, 
молба с вх. № РД-8-94-Г/143/05.08.2008г. – лицето живее на свободен наем, като 
ползва една стая на тавански етаж на горепосочения адрес; доходът се формира от 
пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 143,54 лв.; г-жа Колева няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

100.АНИЦА КАЛУДОВА СТРАТИЕВА – гр. Варна, ул. «Ал. Дякович» бл. 27, ет. 3, ап. 
16, молба с вх. № РД-8-94-А/224/05.08.2008г. – лицето е определено за 



настойник/попечител/ на Алекс Маринов Йотин – внук на г-жа Стратиева - сирак; има 
определени 50% ТНР (лека умствена изостаналост); доходите на семейството се 
формират от пенсии в размер общо на 213,82 лв.;  няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

101.ИРИНА МАНОЛОВА СТЕФАНОВА – гр. Варна, ул. «Георги Пиячевич» № 3, молба 
с вх. № РД-8-94-И/177/08.08.2008г. – лицето е самотна многодетна майка с 5 
малолетни деца; очаква шесто дете; доходите се формират изцяло от социални 
помощи в размер 231,00; г-жа Стефанова няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

102.КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА ЕНЧЕВА – гр. Варна, ул. «Отец Паисий» бл. 9, ет. 8, ап. 
27, молба с вх. № РД-8-94-К/147/04.08.2008г. –г-жа Енчева е майка на 6-годишно дете, 
което има определени 100% ТНР (остра лимфобластна левкимия-В-клетъчна); доходът 
се формира от работна заплата в размер на 188,64 лв. (до месец април 2008г.); няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 500 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

103.ЮЛИЯ САБИНОВА БАЛЪКЧИЕВА – гр. Варна, ул. «Наум» № 43а, молба с вх. № 
РД-8-94-Ю/33/04.08.2008г. – лицето е самотна майка на две малолетни деца (на 8 и на 
1 година); доходът се формира от социални помощи в размер на 125,00 лв.; г-жа 
Балъкчиева няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

104.АСЯ МАРТИНОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул. «Доброволци» № 27, ет. 5, ап. 136, 
молба с вх. № РД-8-94-А/222/04.08.2008г. – лицето е самотна майка с две малолетни 
деца (на 8 и 6г.); г-жа Ангелова живее на свободен наем; доходът се формира от 
социални помощи в размер на 155,10 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

105.ДИМИТРА ЙОРГАКЕВА ГЕОРГАКЕВА – с. Константиново, общ. Варна, ул. 
«Родопи» № 4, молба с вх. № РД-8-94-Д/263/04.08.2008г. – лицето е възрастна жена с 
доход, формиран единствено от пенсия в размер на 113,49 лв.; г-жа Георгакиева няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

106.ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ул. «Рали Мавридов» № 5, ет. 12, 
молба с вх. № РД-8-94-В/202/01.08.2008г. – лицето е самотна майка на три деца (на 6, 2 
и 13г.); доходът се формира от социални помощи и помощ от близки и познати; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

107.КЕРА НЕДКОВА КАРАДИМОВА – гр. Варна, ул . «Дрин» № 52, молба с вх. № РД-8-
94-К/146/04.08.2008г. – лицето е възрастна жена с диагностицирани заболявания – 
стенокардия, съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, последици от 
мозъчносъдова болест; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; 
няма роднини, които да й оказват подкрепа; доходът се формира от пенсия в размер на 
126,43 лв.; г-жа Карадимова няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

108.НИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул. “Петър Райчев” № 3, вх. В, ап. 46, 
молба с вх. № РД-8-94-Н/196/29.09.2008г. – лицето има определени 75% ТНР 
(шизофрения); доходът се формира от пенсия в размер на 142,29 лв.; г-жа Димитрова 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



109.ПЕРУС ГАРАБЕД КИРЕМЕДЖИЯН – гр. Варна, ж.к. “Младост” бл.116, вх.  10, ет. 8, 
ап. 36, молба с вх. № РД-8-94-П/170/29.09.2008г. – лицето има определени 55% ТНР 
(камък в бъбрека и уретера, хидронефроза, двустранен неврит слуховите нерви); 
доходът се формира от социални помощи в размер на 80,05 лв.; г-жа Киремеджиян 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности;          

110.МАРГАРИТА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА – гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” бл. 22, вх. 
В, ап. 121, молба с вх. № РД-8-94-М/331/29.09.2008г. – лицето е вдовица; съжителства 
със сина си, който е ученик в 10-ти клас в ПГХХВХ “Д. И. Менделеев” – гр. Варна; 
доходът на семейството се формира единствено от работната заплата на г-жа Ганчева; 
нямат собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи и 
роднини, които да им окажат финансова подкрепа – отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

111.ИВАНКА ИЛИЕВА СТОИЛОВА – гр. Варна, ул. “Оборище” № 34, ет. 8, ап. 32, 
молба с вх. № РД-8-94-М/211/30.09.2008г. – на 09.07.2008г. г-жа Стоилова е 
претърпяла операция – Ендометриоза на яйчника; безработна е с регистрация в 
дирекция “Бюро по труда”; съжителства със съпруга си, който е в пенсионна възраст 
(63г.), без пенсия, тъй като няма необходимите му точки за пенсиониране; семейството 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

112.ЕМИЛИЯ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул. “Сава” № 53, молба с вх. № 
РД-8-94-Е/137/24.09.2008г. – лицето е самотна майка на едно малолетно дете (на 1г.); 
доходът на г-жа Ангелова се формира от социални помощи в размер на 125,00 лв.; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

113.ЗЮМБЮЛКА РАЙКОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. “Светослав Минков” № 59, 
молба с вх. № РД-8-94-З/37/25.09.2008г. – лицето е възрастна жена с доход, който се 
формира единствено от пенсия в размер на 141,15 лв.; често боледува; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

114.ДАНИЕЛА БАЛЧЕВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул. “Опълченска” № 22, молба с вх. 
№ РД-8-94-Д/304/19.09.2008г. – лицето има определени 60 % ТНР /биполярно 
афективно разстройство/; доход е формиран единствено от пенсия в размер на 124,82 
лв.; г-жа Христова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи; на 27.07.2008 г. е починал синът й Диан Атанасов Костов /19 г./, 
за погребението му са взети пари назаем; другият син е ученик  - отпуска 400 лв. лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

115.НЕДЯЛКА СЛАВОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Народни 
будители” № 53, вх. Б, ет. 1, ап. 25, молба с вх. № РД-8-94-Н/185/12.09.2008г.- лицето е 
пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 124,82 лв.; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи отпуска 
200 лв. лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

116.ДИМИТРА ДИМИТРОВА АВДЖИЕВА – гр. Варна, ул. “Отец Паисий” № 6, ет., ап. 
93, молба с вх. № РД-8-94-Д/306/23.09.2008г. – лицето има определени 97,18% ТНР 
(съдов паркинсонов синдром, захарен инсулинозависим  диабет, хипертонична болест 
на сърцето, латерален миокарден инфаркт, двустранна сенилна катаракта); доходът се 
формира от пенсия в размер на 238,65 лв.; г-жа Авджиева няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

117.ИВАНКА РАДОСЛАВОВА КОЛИЦОВА – гр. Варна, ул. “Охрид” № 19, молба с вх. 
№ РД-8-94-И/200/16.09.2008г. – лицето живее само; г-жа  Колицова е разведена; двете 
й деца са починали в детска възраст; доходът се формира от социални помощи в 



размер на 77,00 лв.; живее в общинско жилище; предстои й операция на двете очи, 
разходите по която трябва да поеме сама; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска  300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

118.САФИНА ЙОРДАНОВА НЕДЕВА – гр. Варна, ул. “Гладстоун” бл. 1, вх. Г, ет. 3, ап. 
106, молба с вх. № РД-8-94-С/302/11.09.2008г. – лицето е възрастна жена;  боледува 
често; доходът се формира от пенсия в размер на 139,82 лв.; няма собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

119.СТРАХИЛ МИХАЙЛОВ КОСТОВ -  гр. Варна, ул. “Георги Пиячевич” № 8, молба с 
вх. № РД-8-94-С/311/23.09.2008г. – лицето е вдовец от две години; има определени 
76% ТНР (зл. новообр. на трахеята на бронхите и белия дроб, левостранен броногенен 
карцином, състояние след лобектомия, начална катаракта на двете очи); доходът е в 
размер на 172,60 лв., формиран от пенсия; г-н Костов няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

120.КОСТАДИН НЕНЧЕВ ИВАНОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 202, вх. 3, ет. 
1, ап. 64, молба с вх. № РД-8-94-К/179/23.09.2008г. – лицето има определени 77% ТНР 
(хронична исхимична болест на сърцето, диабетна полиневропатия. спондилозис 
тораколумбалис); доходът е в размер на 154,12лв, формирани от пенсия; г-н Иванов 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

121.ИРИНА НИКОЛАЕВНА ДИМИТРОВА – гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Перекол” 
№ 9, молба с вх. № РД-8-94-И/202/18.09.2008г. – на 27.05.2008г. г-жа Димитрова, 
постъпва по спешност с прободно нараняване в областта на корема следствие битова 
свада, поради което остава за дълго време нетрудоспособна; съжителства с двете си 
деца – ученик в 11 клас и студентка 2-ри курс; съпругът е настанен в психиатрична 
клиника за лечение и не получава никакви обезщетения; доходът на семейството се 
формира от работна заплата (изплатени болнични) в размер на 220,70 лв.; семейството 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

122.СИЯНА ИВАНОВА РАШКОВА – гр. Вална, ул. «Свобода» № 33, ет. 3, ап. 7, молба с 
вх. № РД-8-94-С/307/19.09.2008г. – лицето е самотна майка на едно дете; г-жа Рашкова 
има определени 58% ТНР (еднокринно разстройство, диенцефален синдром с 
екстремно затлъстяване ІV степен, чернодробна стеатоза); не получава доходи и няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

123.ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 20, вх. 7, ет. 6, ап. 
17, молба с вх. № РД-8-94-И/201/18.09.2008г. – лицето има определени 76 % ТНР 
(слепота на дясно око и намалено зрение на ляво око); г-н Иванов живее сам; обитава 
примитивна барака извън града; доходът се формира от пенсия в размер на 167,08 лв.; 
не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

124.КАТЯ ЖЕКОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, кв. «Аспарухово», ул. «Народни будители» 
№ 53, вх. Б, ет. 1, ап. 25, молба с вх. № РД-8-94-К/176/17.09.2008г. – лицето е вдовица; 
страда от заболявания, за които приема ежемесечно лекарства, които  частично 
реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 99,85 лв.; г-жа 
Христова не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

125.ДИМКА ФИЛЕВА ЖЕЛЕВА – гр. Варна, ул. «Иван Драсов» № 16, вх. А, ет. 1, ап. 1, 
молба с вх. № РД-8-94-Д/298/15.09.2008г. – лицето е вдовица; за погребението на 



съпруга си г-жа Желева е взела пари на заем; доходът се формира от пенсия в размер 
на 210,80 лв. г-жа Желева не притежава собственост, която би могла да  бъде източник 
на доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

126.ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ – гр. Варна, ул. «Наум» № 40, молба с вх. № 
РД-8-94-В/231/15.09.2008г. – лицето е безработно с регистрация в дирекция ”Бюро по 
труда”; не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

127.МАРТИН АТАНАСОВ МИХНЕВ – гр. Варна, ул. «Роза» № 20а, молба с вх. № РД-8-
94-М/321/15.09.2008г.- лицето има определени 60% ТНР (шизофрения); доходът се 
формира от пенсия в размер на 117,31 лв.; г-н Михнев не притежава собственост, 
която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

128.ХРИСТО АТАНАСОВ ОБРЕТЕНОВ – гр. Варна, ул. «Крайезерна» № 43а, молба с 
вх. № РД-8-94-Х/58/05.09.2008г. – лицето има определени 60% ТНР (ХОББ – 
бронхитна форма ХДН, панкриатит, състояние след операция на панкреаса, кисти и 
еюноанастомоза по РУ); доходът се формира от пенсия в размер на 87,49 лв.; г-н 
Обретенов не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

129.ГАБРИЕЛА-КАПРИЕЛА СТАНЧОВА МИЛЕВА – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл. 116, 
вх. 10, ет. 8, ап. 36, молба с вх. № РД-8-94-Г/158/12.09.2008г. – лицето е ученичка ХІ 
клас на СОУ “Гео Милев”; съжителства с болната си майка, която има определени 56 
% ТНР (камък в бъбрека и в уретера); доходът им се образува от социални помощи в 
размер на 80,05 лв.; не притежават собственост, която би могла да  бъде източник на 
доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности;                               

130.РАЧО ТОДОРОВ РАЧЕВ – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл. 109, вх. 3, ет. 5, ап. 54, 
молба с вх. № РД-8-94-Р/187/11.09.2008г. –  лицето е претърпяло онкологична 
операция, след която остава без работа; доходът на семейството се образува от средно-
месечна работна заплата от 171,63 лв.; не притежава собственост, която би могла да  
бъде източник на доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

131.ПЕТЯ МИРЕВА РАЧЕВА – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл. 109, вх. 3, ет. 5, ап. 54, 
молба с вх. № РД-8-94-П/163/11.09.2008г. – съпругът на г-жа Рачева е претърпяло 
онкологична операция, след която остава без работа; доходът на семейството се 
образува от средно-месечна работна заплата от 171,63 лв.; не притежава собственост, 
която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

132.КИРКОР ЕХИЯ КИРКОРОВ – гр. Варна, бул. «Кн. Батенберг» № 33, молба с вх. № 
РД-8-94-К/170/11.09.2008г. – лицето има определени 92% ТНР (белодробна 
туберкулоза); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 153,28 лв.; г-н 
Киркоров не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

133.ПЕТРА ГРОЗДЕВА СТАВРЕВА – гр. Варна, ул. «Антон Страшимиров» № 29, молба 
с вх. № РД-8-94-П/162/10.09.2008г. – лицето има определени 100% с чужда помощ 
ТНР (катаракта); доходът се формира от пенсия в размер на 250,25 лв.; не притежава 
собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

134.КИРИЛКА ПАНАЙОТОВА ЯНКОВА – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл. 115, вх. 7, ап. 



9, молба с вх. № РД-8-94-К/169/09.09.2008г. – лицето е вдовица; безработна от 2004г.; 
не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

135.МАРИНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 227, вх. 2, 
ет. 4, ап. 49, молба с вх. № РД-8-94-М/320/10.09.2008г. – лицето е пенсионер с 
онкологично заболяване; доходът се формира от 122,57 лв.; не притежава собственост, 
която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

136.ДОБРИНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» №42, 
молба с вх. № РД-8-94-Д/269/10.09.2008г. – лицето е самотна майка; доходът се 
формира от работна заплата в размер на 237,16 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

137.ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА СТАНЕВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 201, вх. 
3, ап. 75, молба с вх. № РД-8-94-П/161/10.09.2008г. – лицето е вдовица; г-жа Станева 
има определени  75% ТНР (ХИБС); доходът се формира от пенсия в размер на 155,43 
лв.; не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

138.СТЕФАН МАРИНОВ АНГЕЛОВ – с. Звездица, ул. «Пегас» № 4, молба с вх. № РД-8-
94-С/301/10.09.2008г. – лицето има определени 75% ТНР (болест на Щрюмпел, 
спастична парапареза); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 128,95 
лв.; не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

139.ЙОСИФ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, ул. “Гоце Делчев” № 59, молба с вх. 
№ РД-8-94-Й/62/09.09.2008г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(Резекцио парциалис панкреатис); доходът се формира единствено от пенсията на г-н 
Михайлов; не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

140.СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА – гр. Варна, к-с “Победа” бл. 1, вх. В, ет. 
4, ап. 45, молба с вх. № РД-8-94-Д/294/08.09.2008г. – лицето има определени 51,50% 
ТНР (камък в бъбрека и в уретера); доходът се формира от социални помощи в размер 
на 80,05 лв.; не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - 
отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

141.ДОНКА БОНЧЕВА ЯНЕВА – гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 54, молба с вх. № 
РД-8-94-Д/293/08.09.2008г. – лицето е вдовица; безработна в предпенсионна възраст; 
не получава никакви доходи и не притежава собственост, която би могла да  бъде 
източник на такива - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

142.АНТОАНЕТА ЯНЕВА СТОЯНОВА – гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 54, молба с 
вх. № РД-8-94-А/252/08.09.2008г. – лицето е безработно с регистрация в дирекция 
“Бюро по труда”; съжителства с дъщеря си, която има определени 93% ТНР (вродени 
аномалии порази на развитие на заден сегмент на окото); г-жа Стоянова не притежава 
собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 200  лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

143.НИНА ПАНАЙОТОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, ул.“Св. Минков” № 49, молба с вх. 
№ РД-8-94-Н/180/05.08.2008г.- лицето е трайно безработно с две деца – ученици в V и 
VІ клас; и двете деца имат определен % намалена възможност за социална адаптация, 
съответно 94% (умерена умствена изостаналост, епилепсия) и 80% (епилепсия); 
доходът се формира от социални помощи в размер на общо 125,00лв.; не притежава 
собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 400 лв. за 



задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
144. МИЛКА ПАРАСКЕВИНА ГЕРАСИМОВА – гр. Варна, ул. “Сава” № 28, молба с вх. 

№ РД-8-94-М/323/18.09.2008г. – лицето има определени 75% ТНР (шизофрения); 
доходът е в размер на 157,59 лв. – формиран от единствено от пенсия; г-жа Герасимова 
не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 200 
 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

145.ДИАН ДИМОВ ТОДОРОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” – бл. 408, вх. 5, ет. 4, 
ап. 12, молба с вх. № РД-9-94-Д/71/18.02.2009г. – г-н Тодоров е разведен; плаща 
издръжка за двете си деца; безработен е с регистрация в Дирекция “Бюро по труда”; 
получава обезщетение за безработица в размер на 126 лв., което е единствения му 
доход;  не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

146.КРАСИМИРА СТОЙКОВА КИРИЛОВА – гр. Варна, ул. “Марин Дринов” № 35, 
молба с вх. № РД-9-94-К/48/19.02.2009г. – лицето е майка на две деца; г-жа Кирилова 
живее със семейството си на свободен наем; не работи, тъй като полага грижи за сина 
си, който има определени 100% ТНР с чужда помощ (ДЦП); доходите на семейството 
се формират единствено от работните заплати на съпрузите – 408,64 лв.; не 
притежават собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

147.РАЛИЦА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл.8, вх. 2, ап. 
15,ет. 3, молба с вх. № РД-9-94-Р/39/18.02.2009г. – лицето е самотна майка на едно 
дете; доходът на семейството се формира единствено от майчински в размер на 220,00; 
г-жа Великова живее на свободен наем; няма собственост, която би могла да  бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

148.ПЕТРАНКА ВЕЛИСЛАВОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, к-с “Чайка” бл. 67, вх. Е, ап. 
108, молба с вх. № РД-9-94-П/30/17.02.2009г. – лицето е  трайно безработно; не 
притежава собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

149.ЕМИЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ – гр. Варна, ул. “Галац” № 1, молба с вх. № РД-9-94-
Е/29/18.02.2009г. – лицето има определени 50% ТНР (есенциална хипертония, поясна 
спондилоза, депресивно разстроиство); г-н Ангелов ползва лекарства, които не се 
реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 115,75 лв.; г-н 
Ангелов не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

150.ЗЛАТКА АНДОНОВА СТОЯНОВА – гр. Варна, ул. “Петко Стайнов”  № 3, молба с 
вх. № РД-9-94-З/15/196.02.2009г. – лицето има определени 80% ТНР (вродени 
аномалии на очите); г-ца Стоянова е кръгъл сирак, ученичка в ХІІ клас на  СОУ за 
деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов”; предстои й абитуриентски бал - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

151. ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ СТАНЧЕВ – гр. Варна, “Петър Райчев” № 35, молба с вх. № 
РД-9-94-Г/30/16.02.2009г. – лицето има определени 71% ТНР (болести на очната 
ябълка); доходът е единствено от от инвалидна пенсия в размер на 173,83лв.; г-н 
Станчев е бивш възпитаник на ДДЛРГ “Княгиня Надежда” – гр. Варна; студент втори 
курс “Социални дейности” - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

152.БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ – гр. Варна, ж.к. Трошево бл.36, вх. А, ет. 8, ап. 24, 



молба с вх. № РД-9-94-Б/16/16.02.2009г. – лицето има определени 75% ТНР 
(шизофрения); пенсията на г-н Желев е 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; 

153.ВЕЛИЧКА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА – с.Звездица, ул. “Вега” № 9, молба с вх. № РД-9-
94-В/35/16.02.2009г. – лицето има определени 46% ТНР (рецедивиращо депресивно 
разстройство, бронхиална астма); г-жа Георгиева е трайно безработна, поради 
здравословни проблеми; не притежава собственост, която би могла да  бъде източник 
на допълнителни доходи - отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

154.ЕВЕЛИНА НИКИТОВА МАДЖАРСКА – гр. Варна, ул. “Драва Соболч”, бл. 1, вх. В, 
ет. 1, ап. 14, молба с вх. № РД-9-94-Е/27/17.02.2009г. – лицето има определени 92% 
ТНР (Са маме синистра); доходът се формира от пенсия в размер на 176,88лв. не 
притежава собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

155.СИМЕОН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ – гр.Варна, ул.»Барутен погреб» № 4, вх.Б, 
ап.156, молба вх.№ РД-9-94.С/129/14.04.2009 г. – лицето е безработно с регистрация в 
Д »Бюро по труда»; обжалва решение на ТЕЛК; не притежава собственост, която може 
да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

156.ДИМИТРИЯ ВЕЛКОВА АТАНАСОВА – гр.Варна, жк.”Чайка” № 13, вх.Б, ап.25, 
молба вх.№ РД-9-94.Д/112/06.04.2009 г. – лицето има две непълнолетни и едно 
пълнолетно дете; семейството обитава бунгало при изключително лоши санитарно-
хигиенни условия; г-жа Атанасова е безработна; не притежава собственост, която 
може да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

157.ДЕНКА СЪБЕВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, бул. “Сливница” № 95, вх. Б, ап. 117, 
молба с вх. № РД-9-94-Д/87/09.03.2009г. – лицето има определени 62% ТНР (мозъчен 
инфаркт); доходът се формира от пенсия в размер на 106,11 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; 

158.НУТФИЕ ЕМИН АПТУЛА – гр. Варна, ул. “Карамфил” № 19а, молба с вх. № РД-9-
94-Н/60/19.03.2009г. – лицето е разведено; сама отглежда двамата си сина Хюсеин и 
Ермин; по-малкият е ученик в 10 клас в ПГМТ; доходът на семейството се формира от 
работната заплата на г-жа Аптула като “хигиенист” във Варненски свободен 
университет в размер на 380,97 лв.; семейството живее на свободен наем; поради 
финансови затруднения единият син е напуснал училище - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

159.КЕУИ АГОП ТОРОСЯН – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”бл.223, вх. 4, ет. 6, ап. 108, 
молба с вх. № РД-9-94-К/67/19.03.2009г. – лицето страда от множество заболявания; 
ползва лекарства, които не се реимбурсират от НЗОК; месечният доход се формира от 
работна заплата в размера на 239,97 лв.; г-жа Торосян не притежава собственост, която 
би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

160.АНА АГОП КУЮМДЖИЯН – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 67, вх. 1, ет. 1, ап. 3, 
молба с вх. № РД-9-94-А/91/19.03.2009г. – лицето е безработна с регистрация в 
Дирекция “Бюро по труда”; на 16.06.2008г. е починала майката на г-жа Куюмджиян; за 
погребението тя е взела пари на заем, които все още не може да върне, тъй като 
изплаща и кредит; няма доходи и не притежава собственост, която би могла да  бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 



161.СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ДРАГОЕВА – гр. Варна, ул. “Страхил войвода” № 45, ет. 1, 
ап. 2, молба с вх. № РД-9-94-С/104/18.03.2009г. – лицето има определени 80,4% ТНР 
(други форми на ХИБС); г-жа Драгоева съжителства със съпруга си; на 01.03.2009г. 
постъпва в болница с диагноза Исхимичен мозъчен инсулт; доходът на семейството се 
образува от пенсии в размер на общо 350,62 лв., които са недостатъчни за покриване 
на разходите по лечението и престоя в болницата; семейството не притежава 
собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

162.ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 406, вх. 17, 
ап. 32, молба с вх. № РД-9-94-П/50/18.03.2009г. – лицето има определени 93% ТНР 
(ХИБ; двустранна коксартроза; катаракта); доходът се формира от пенсия в размер на 
91,41 лв.; г-жа Димитрова ползва лекарства, които се реинбурсират частично 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;   

163.ПЕТЪР КОЙЧЕВ МИТКОВ – гр. Варна, ул. “Георги Мамарчев” №5, молба с вх. № 
РД-9-94-П/47/17.03.2009г. – има определена първа група ТНР с чужда помощ 
(карцином на ларингса; карцином на пикочния мехур); доходът се формира от пенсия 
и социални помощи в размер общо на 356,23 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; 

164.НЕДА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 13, вх. 4, ет. 4, 
ап. 83, молба с вх. № РД-9-94-Н/59/18.03.2009г. – лицето има определени 84 % ТНР 
(сърдечна недостатъчност; диабетна полиневропатия и даибетна ретинопатия); 
доходът се формира от пенсия в размер на 156,53 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; 

165.ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 215, вх. 
1, ап. 9, ет. 3, молба с вх. № РД-9-94-Т/29/17.03.2009г. – лицето е майка на тризнаци – 
ученици дневна форма на обучение в СОУ “Стоян Михайловски” – ППГ; г-жа Димова 
е безработна с регистрация в дирекция “Бюро по труда”; доходът на семейството се 
формира от месечната работна заплата на съпругът й – 600,00 лв.; семейството не 
притежава собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

166.РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул. “Синчец” № 15, молба с вх. № РД-
9-94-Р/53/16.03.2009г. – лицето е студент – ІІІ курс в Медицински университет – 
Варна, спец. “Медицинска сестра”; г-ца Иванова е безработна; не притежава 
собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

167.БОРИС МОМЧЕВ СТОЯНОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”№ 110, бл. 68, вх. А, 
ет. 2, ап. 8, молба с вх. № РД-9-94-Б/28/16.03.2009г. – лицето има определени 100 % 
ТНР с чужда помощ (шизофрения); доходът се формира от пенсия в размер на 
164,03лв. г-н Стоянов не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

168.ЖЕЛЯЗА АНДОНОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” № 110, бл. 68, 
вх. А, ет. 2, ап. 8, вх. А, ет. 2, ап. 8, молба с вх. № РД-9-94-Ж/14/16.03.2009г. – лицето е 
вдовица с пенсия в размер на 146,49 лв.; съжителства със сина си, който е с психични 
проблеми; семейството не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 



169.НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДЕВ -  гр. Варна, ул. “Д-р Пюскюлиев” № 24, вх. Б, ет. 3, 
ап. 14, молба с вх. № РД-9-94-Н/57/16.03.2009г. – лицето има определени 100 % ТНР с 
чужда помощ (шизофрения); г-н Недев съжителства с майка си; доходът на 
семейството се формира от пенсии в размер общо на 422,53 лв.; жилището, което 
обитава се нуждае от ремонт, който семейството не може да си позволи; не притежава 
собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи – отпуска200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

170.ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. 
“Боян Илиев” № 22, молба с вх. № РД-9-94-Х/16/12.03.2009г. – лицето е самотна майка 
на две деца (на 3 и 4 год.); доходът се формира изцяло от социални помощи в размер 
на 166,10 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; 

171.ВЛАДИМИР САШЕВ АНТОНОВ – гр. Варна, ул. “Кирил и Методий” № 76, молба с 
вх. № РД-9-94-В/66/16.03.2009г. – лицето има определени 66% ТНР (вродени 
аномалии на гръбначен стълб и гръден кош); доходът се формира от пенсия в размер 
на 87,42 лв.; г-н Антонов не притежава собственост, която би могла да  бъде източник 
на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

172.МИРЕНА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА – гр. Варна, ул. “Младежка” бл. 38, ет. 12, ап. 91, 
молба с вх. № РД-9-94-М/109/16.03.2009г. – г-жа Демирева е разведена; съжителства с 
двамата си сина – студенти в Икономически и Варненски свободен университет, 
съответно ІІ и ІV курс редовно обучение; семейството живее на свободен наем; 
доходът се формира единствено от месечните работни заплати в размер на 500,00 лв.; 
семейството не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

173.МАЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ж.к. Трошево, бл. 40, ет. 5, ап. 43, 
молба с вх. № РД-9-94-М/108/16.03.2009г. – лицето е самотна майка на 9 месечно дете; 
г-жа Георгиева е ученичка в ХІІ клас на ІІ СОУ – Варна; доходът й се формира от 
майчински в размер на 125 лв.; детето има поставена диагноза: алергия неуточнена, 
алергичен ентероколит, дисбактериоза – нуждае се от специален хранителен режим; г-
жа Георгиева не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

174.КРЕМЕНА ИВАНОВА БОЙЧЕВА – гр. Варна, ж.к. “Дружба” – Аспарухово бл. 18, 
вх. В, ет. 1, ап. 17, молба с вх. № РД-9-94-К/63/14.03.2009г. – лицето е вдовица; има 
определени 95%  с чужда помощ ТНР (травми на нервите, състояние след спинална 
контузия и компресия при фрактура ла Л1 и Л2, остатъчна долна парапареза тежка 
степен); 17.04.2008г.  ражда мъртво дете; доходът се формира от работна заплата и 
пенсия в размер на общо 453 лв.; има задължения към банка “Райфайзенбанк”, които 
не може да покрие; не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

175.ЛИДА МАНОЛОВА ЩЕРЕВА – гр. Варна, ул. “Оборище” № 44, ет. 4, ап. 38, молба с 
вх. № РД-9-94-Л/20/12.03.2009г. – лицето е вдовица с месечен доход 178,71 лв., 
формиран единствено от пенсия; не притежава собственост, която би могла да  бъде 
източник на допълнителни доходи; г-жа Щерева има хронични заболявания, за които 
ползва лекарства, които не се реинбурсират от НЗОК - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

176.ВЯРКА ИЛИЕВА ТОНЕВА – гр. Варна, кв. “Чайка” бл. 21, вх.А, ет. 10, ап.54, молба с 
вх. № РД-9-94-В/59/12.03.2009г. – лицето е пенсионер с доход, формиран единствено 



от пенсия в размер на 217,00 лв.; на г-жа Тонева й предстои операция на очите; не 
притежава собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

177. ВАЛЕРИ БЛАГОЕВ КОЦЕВ – гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 45, ет. 5, ап. 13, молба с вх. 
№ РД-9-94-В/60/12.03.2009г. – лицето има определени 54% ТНР (Хронична болест на 
сърцето; синусова тахикардия; диабетна полиневропатия); пенсията, която получава е 
146,47 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; 

178.АНГЕЛИНА БОРИСОВА ДИАМАНДИЕВА – гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” № 77, 
молба с вх. № РД-9-94-А/85/12.03.2009г. – лицето е самотна майка на четиригодишно 
дете; г-жа Диамандиева съжителства с родителите си; не притежава собственост, която 
би могла да  бъде източник на допълнителни доходи; подпомагана е по реда на ЗСПД с 
месечни помощи в размер на 35 лв.; детето й често боледува - отпуска 200  лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

179. ХРИСТИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул. “Розова долина” № 23, молба с 
вх. № РД-9-94-Х/13/11.03.2009г. – лицето е в пенсионна възраст с месечен доход от 
129,70лв. формиран от единствено от пенсия; страда от хроничен обострен гастрит, 
състояние след лапароскопска холецистектомия, заболяване на щитовидната жлеза; 
ползва лекарства, които частично се реинбурсират 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; 

180.БОНКА СТАЙКОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, кв. “Възраждане” бл. 54, вх. 6, ет. 3, 
ап. 142, молба с вх. № РД-9-94-Б/25/12.03.2009г. – лицето е вдовица; загубила е две 
деца; има определени 74% ТНР (други артрози; левостранна коксартроза 
контрактура ;двустранна гонартроза); доходът се формира от пенсия в размер на 
177,90 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; 

181.МАРИЯНА ВЕЛИКОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул. “Баучер” бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 
2, молба с вх. № РД-9-94-М/94/11.03.2009г. – на 11.01.2009г. при падане, г-жа Христова 
получава множество счупвания в областта на лява подбедрица и претърпява 
оперативно лечение (остеосинтезни импланти), вследствие на което 
самообслужването става невъзможно; за операцията и престоя си болницата заплаща 
голяма сума, която е взела на заем; към момента не получава никакви доходи и не 
притежава собственост, която би могла да  бъде източник на такива - отпуска 1 000 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

182.НИКОЛИНКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА – гр. Варна, ул. “Нарцис” бл. 3, ет. 3, 
ап. 41, молба с вх. № РД-9-94-Н/53/12.03.2009г. – лицето е самотна майка на 6-
годишно дете, което посещава подготвителна група в СДГ “Горски пътник”; г-жа 
Костадинова е бременна в 6-тия месец; средния месечен доход на семейството се 
равнява на 276,00 лв., от които плаща такса (58лв.) за детска градина; семейството не 
притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 500 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

183.ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ УЗУНОВ – с. Каменар, ул. “Калина” № 28, молба с вх. № 
РД-9-94-В/63/12.03.2009г. – лицето е вдовец; съпругата му е починала на 25.02.2009г.; 
г-н Узунов има 4 малолетни деца, две от които са ученици в І-ви и ІІ-ри клас на ОУ 
“Добри Войников” – с. Каменар; изхранва децата, като предава хартия на пунктовете 
за вторични суровини или с работа на ден срещу заплащане; не притежава 
собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



184.ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА НАСКОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Св. 
Минков” № 51, молба с вх. № РД-9-94-В/57/11.03.2009г. – лицето е многодетна майка 
на три деца (на 1, 4 и 6 г.); едно от децата има определени 80% ТНР (епилепсия, 
генерализирани тонично-клинични гърчове); доходът се формира от 151,50 лв. 
месечни социални помощи; семейството не притежава собственост, която би могла да  
бъде източник на доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

185.НЕВЕНА СЛАВЕЙКОВА ДОЧЕВА – гр. Варна, ж.к. “младост” бл. 136, ет. 14, ап. 4, 
молба с вх. № РД-9-94-Н/51/11.03.2009г. – лицето е самотна майка на едно дете (на 
2г.); живее на свободен наем; не притежава собственост, която би могла да  бъде 
източник на допълнителни доходи; работи по извънтрудови правоотношения със 
среден месечен доход от 246,70 лв. - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

186.МИЛЕНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА – гр. Варна, ул. “Опълченска” № 19, ет. 4, ап. 26, 
молба с вх. № РД-9-94-М/92/10.03.2009г. – лицето има определени 75% ТНР 
(шизофрения); живее сама; месечния доход представлява пенсия от 142,29 лв. не 
притежава собственост, която би могла да  бъде източник на доходи - отпуска 100 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

187.ГИНА НИКОЛОВА ДЕБЕЛЕЦОВА – гр. Варна, ул. “Сава” № 333, молба с вх. № РД-
9-94-Г/42/10.03.2009г. – лицето има определени 97,17% ТНР (исхимична болест на 
сърцето, хипертонича болест); пенсия от 181,46 лв.формира месечния доход; г-жа 
Дебелецова не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

188.ДИМО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ – гр. Варна, ул. “Манастирска” № 15, молба с вх. 
№ РД-9-94-Д/88/10.03.2009г. – лицето живее само; обитава жилищна постройка, 
определена като потенциално опасна; г-н Атанасов има определени 98 % ТНР (други и 
неопределени мозъчно-съдови болести); единствения доход е пенсия в размер на 
203,83 лв.; г-н Атанасов ползва услугата “Домашен социален патронаж”; не притежава 
собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

189.РОСИЦА САШЕВА СТЕФАНОВА – гр. Варна, ул. “Рожен” № 4, молба с вх. № РД-9-
94-Р/45/27.02.2009г. – лицето е самотна многодетна майка на три непълнолетни деца, 
две от които ученички в 1-ви и 3-ти клас; не притежава собственост, която би могла да  
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

190.ОЛГА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА – гр. Варна, бул. “Ген. Колев” № 83, ет. 6, ап. 119, 
молба с вх. № РД-9-94-О/6/09.03.2009г. – лицето е майка на 10-годишно  дете, което 
има определени 95% ТНР (злокачествено новообразование на костите и ставните 
хрущяли на крайниците, остеогенен сарком – склеротичен и хондробласет вариант, 
състояние след 4 курса химеотерапия); детето е лекувано многократно в чужбина; 
разходите направени по лечението му до този момент възлизат на общо 64 306 евро, 
които семейството дължи на болницата в Париж; доходът на семейството се формира 
от работна заплата от 518,00 лв., които са крайно недостатъчни; не притежава 
собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 3 000 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

191.РУСКА РАФАИЛОВА ЗАХАРИЕВА -  гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” бл.1, вх. Б, 
ет.3, ап. 23, молба с вх. № РД-9-94-Р/48/09.03.2009г. – лицето е майка на три деца, с 
които е настанено в общежитие на “Тих труд” ЕООД; доходът на семейството се 
формира от работна заплата в размер на 181,19 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; 



192.ГЕОРГИ НЕДКОВ ГОНЕВ – гр. Варна, ул. “Орлово гнездо” № 6а, молба с вх. № РД-
9-94-Г/40/09.03.2009г. – лицето е бездомник; безработен; няма никакви  доходи; 
препитава се от подаяния - отпуска 100  лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

193.КРАСИМИРА ДОНЕВА КАРАГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ж.к. Трошево, бл. 50, ап. 43, 
молба с вх. № РД-9-94-К/54/09.03.2009г. – лицето има определени 75% ТНР 
(шизофрения); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 156,53 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; 

194.ЗДРАВКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Св. 
Минков” № 44, молба вх.№ РД-9-94.З/21/06.03.2009 г. – лицето е самотна майка на 5 
деца (на 4, 5, 8 и 9 год. и 1 новородено); едното от децата е с определени 100% ТНР 
(остра лимфобластна левкемия); доходите на семейството се формират единствено от 
работна заплата на г-жа Данаилова (личен асистент на детето си) в размер на 240,00 
лв.; нямат собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

195.АННА ЙОРДАНОВА ДЕНЕВА – гр. Варна, к-с “Възраждане” бл. 45, вх. 3, ет. 4, ап. 
60, молба с вх. № РД-9-94-А/81/06.03.2009г. – лицето има определени 86% ТНР 
(шизофрения); разчита на пенсия в размер на 101,78 лв., които са крайно 
недостатъчни; не притежава собственост, която би могла да  бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

196. БОЖАНКА АТАНАСОВА РАДЕВА – гр. Варна, ж.к. Трошево, бл. 50, ап. 43, молба с 
вх. № РД-9-94-Б/22/09.03.2009г. – лицето има определени 96,11% ТНР 
(инсулинозависим захарен диабет, диабетна ретинопатия, исхимичен мозъчен инсулт); 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът на г-жа Радева се 
формира от пенсия в размер на 194,52 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; 

197.ИВО ШИБИЛЕВ АСЕНОВ – гр. Варна, ул. “Пробуда” № 220, молба с вх. № РД-9-94-
И/40/09.03.2009г. - лицето има определени 72,00% ТНР (ХИБС, инсулинозависим 
диабет и диабетна полиневропатия); ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; доходът на г-н Асенов се формира от пенсия в размер на 
156,53 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; 

198.РУСКО АТАНАСОВ ТОДОРОВ – гр. Варна, кв. “Чайка” бл.40, ет. 9, ап.34, молба с 
вх. № РД-9-94-Р/47/06.03.2009г. - лицето е военноинвалид; има определени над 71 % 
ТНР (туберкулоза на централна нервна система, състояние след прекаран туберкулозен 
менингоенцефалит, двустранен токсичен неврит на слуховите нерви, пълна глухота); 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът на г-н Тодоров се 
формира от пенсия в размер на 140,90 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; 

199.ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул. “Мир” № 26, бл., вх. № РД-9-
94-Й/16/05.03.2009г. – лицето има определени 93,85% ТНР (ХБС, сърдечна форма 
дегенеративни промени на аортната клапа, захарен диабет и диабетна 
полиневропатия); домът на г-жа Иванова се нуждае от ремонт, за който не й достигат 
средства; пенсията е в размер на 187,81 лв.; не притежава собственост, която би могла 
да  бъде източник на допълнителни доходи; пише стихове, които сама издава - отпуска 



200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
200.БОЖИЛ ТОДОРОВ БОЖИЛОВ – гр. Варна, ул. “Граф Игнатиев” № 6, молба с вх. № 

РД-9-94-Б/21/04.03.2009г. - лицето има определени 98% ТНР с чужда помощ 
(атеросклероза, висока бедрена ампутация); доходът на г-н Божилов се формира от 
пенсия в размер на 183,25 лв.; не притежава собственост, която би могла да  бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

201.СИРВАРТ ХАЧИК ГОСТАНЯН – гр. Варна, ул. “Котел” № 11, молба с вх. № РД-9-
94-С/88/04.03.2009г. – лицето е вдовица; има определени над 71 % ТНР 
(доброкачествени новообразования на други неуточнени органи); доходът на г-жа 
Гостанян се формира от пенсия в размер на 175,59 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; 

202.ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 22, вх. 
2, ет. 2, ап. 25, молба с вх. № РД-9-94-В/50/25.02.2009г. – лицето е пенсионер с пенсия 
от 136,19 лв.; г-жа Тодорова не притежава собственост, която би могла да  бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

203.ИВАН ПЕТКОВ ФЛОРЕВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 218, вх. 4, ет. 4, ап. 
105, молба с вх. № РД-9-94-И/38/27.02.2009г. – лицето има определени 95% ТНР 
(шизофрения); г-н Флорев съжителства с майка си, която се грижи за него; доходът на 
семейството се формира единствено от пенсия в размер на 164,03; не притежават 
собственост, която би могла да  бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

204.РОЗА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл.22, вх.1, ет. 7, ап. 
34, молба с вх. № РД-9-94-Р/44/26.02.2009г. – на г-жа Георгиева й предстои 
преосвидетелстване от ТЕЛК; има определени 57% ТНР (захарен диабет 
инсулинозависим, WPW синдром, пристъпна надкамерна тахикардия); в момента не 
получава никакви доходи; живее в общинско жилище; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

205.ЦОНКА ГЕОРГИЕВА КУМАНОВА – гр. Варна, бул. “Ген. Колев” № 83, вх. Д, ет. 6, 
ап. 120, молба с вх. № РД-9-94-Ц/10/06.03.2009г. – със Заповед № РД-Д-Вн-01-
1/829/31.10.2006г. на дирекция “Социално подпомагане” и Решение № 366 /
06.02.2007г. на ВРС, в семейството на г-жа Куманова (баба по бащина линия) е 
настанено детето Виктория Вилиева Христова; биологичната майка на детето е 
наркозависима по време на бременността си, което се отразява на Виктория; проявяват 
се симптоми на лекарствена абстиненция след раждането й; биологичния баща също 
наркозависим и не може да се грижи за детето си - предоставя това право на 
родителите си;  детето е включено в Програма за суституиращо и поддържащо 
лечение с метадон - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

206.ФАНКА ГЕОРГИЕВА ПАМБУКОВА – гр. Варна, ул. “27 юли” № 1-3, вх. Б, ет. 2, ап. 
2 молба с вх. № РД-9-94-Ф/5/23.03.2009г. – лицето е възрастна жена с доход 
формирана от пенсия в размер на 124,84; г-жа Памбукова не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; често боледува - отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности;   

207.СТАНА АТАНАСОВА СОТИРОВА – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 30, вх. 2, ет. 8, 
ап. 46, молба с вх. № РД-9-94-С/112/26.03.2009г. – лицето има определени 50% ТНР 
(МСБ); дохода се формира от пенсия в размер на 124,84 лв.; г-жа Сотирова притежава 
част от апартамент, който обитава и не би могъл да бъде източник на допълнителен 
доход - отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности; 
208.АНТОАНЕТА КОСТОВА АТАНАСОВА – гр. Варна, ул. “Княз Черказки” № 57, 

молба с вх. № РД-9-94-А/99/26.03.2009г. – лицето има определени 56% ТНР 
(инсулинозависим захарен диабет, ХБ); самотна майка на 1 малолетно дете; доходът се 
формира от социални помощи в размер на 116,05 лв.; г-жа Атанасова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

209.РОЗА РАШКОВА ГЕОРГИЕВА – с. Каменар, ул. “Липа” № 13, молба с вх. № РД-9-
94-Р/70/26.03.2009г. – лицето е многодетна майка на 3 малолетни деца; доходът е 
формиран от социални помощи; г-жа Георгиева и семейството й са настанени в 
общинско жилище, находящо се на ул. “Липа” № 13, с. Каменар, което има нужда от 
ремонт - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

210.АБИБЕ ЯШАР РАИМ – гр. Варна, ул. “Арда” № 4, молба с вх. № РД-9-94-
А/95/24.03.2009г. – лицето е самотна майка на 1 непълнолетно дете; доходът се 
формира от социални помощи в размер на 116,05лв.; г-жа Раим не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителен доход - отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

211.ИВАН ВАНГЕЛОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул. “Радецки” № 60, молба с вх. № РД-9-
94-И/55/24.03.2009г. – лицето е пенсионер с месечен доход формиран единствено от 
пенсия в размер на 134,15; г-н Иванов не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

212.ЮЛИЯ ДЕМИРОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул. “Горна студена” № 48, молба с вх. 
№ РД-9-94-Ю/14/24.03.2009г. – лицето е самотна майка на 2 малолетни деца; доходът 
се формира единствено от социални помощи в размер на 66,10 лв.; г-жа Христова 
няма собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

213.ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” 68 /таван/, 
молба с вх.  РД-9-94-В/77/26.03.2009г. – лицето има определени 89% ТНР (карцином 
на ларинкса); г-жа Георгиева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източни на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

214.МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, кв. Галата, ул. “Русалка” № 3, 
молба с вх. № РД-9-94-М/118/26.03.2009г. – на 09.03.2009г. е починала майката на г-жа 
Христова –Желяза Стоянова Желева - за погребението й са взети пари на заем; лицето 
съжителства с брат си, които е с психични отклонения и към момента няма никакви 
доходи; доходът на семейството се формира единствено от работната заплата на г-жа 
Христова, който е в размер на 339,02 лв.; не притежа собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

215.ИЗАБЕЛА АПРИЯМОВА ХАЧАТРЯН – гр. Варна, бул. “Княз Борис І” № 71, ет. 2, 
молба с вх. № РД-9-94-И/59/25.03.2009г. –  г-жа Хачатрян е разведена с едно 
малолетно дете; бащата на детето не е плащал присъдената му издръжка за периода от 
месец юни 2007 г. до месец юли 2008 г; доходът се образува от работната заплата на г-
жа Хачатрян, която е в размер на 115,69 лв. няма собственост, която би могла да е 
източник на доходи; детето често боледува и има нужда от диетично хранене, тъй като 
страда от хранителна алергия-вторичен лактозен дефицит - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

216.ЗЛАТА ВЕЛИКОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 31, вх. В, ет. 1, ап. 
51, молба с вх. № РД-9-94-З/27/2009г. – лицето е пенсионер с поставена диагнози 
шийна спондилоза, неврит на слуховия нерв, девиация на плоската преграда; 



лекарствата за лечението на г-жа Михайлова не се поемат от НЗОК; доходът е месечна 
пенсия в размер на 203,64 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; 

217.МАРИНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 60, вх. 2, 
ап. 41, молба с вх. № РД-9-94-М/117/25.03.2009г. – лицето е вдовица с хипертонична 
болест на сърцето; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; 
доходът се формира от пенсия в размер на 175,86 лв.; г-жа Николова няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 250 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

218.ВЕНЕТА МИХЙЛОВА ИГНАТОВА – гр. Варна, ул. “Битоля” № 33, постоянен адрес 
гр. Варна, ул. “Сава Радулов” № 8, ап. 12, молба с вх. № РД-9-94-В/69/20.03.2009г. – 
лицето е самотна майка на новородено детето (родено на 28.02.2009г.); г-жа Игнатова 
страда от рецидивиращо депресивно разстройство умерено тежко – предстои 
процедура по освидетелстване от ЕР на ТЕЛК; към момента не получава доходи и 
няма собственост, която би могла да бъде източник на такива - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

219.ЗВЕЗДЕЛИНА ИВАНОВА ЩЕКАНКО – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 207, вх. 
2, ет. 2, ап. 44, молба с вх. № РД-9-94-З/23/20.03.2009г. – лицето е самотна майка на 
малолетно дете - ученик в ОУ “Ст. Михайловски”; на 10.07.2009г. е починала сестрата 
на г-жа Щеканко – Евелина Иванова Щеканко и по-късно на 03.11.2008г. майката– 
Марийка Русева Щерева; г-жа Щеканко е трайно безработна с регистрация в Дирекция 
“Бюро по труда”; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

220.ДРАГОМИР НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ – гр. Варна, ул. “Драган Цанков” № 15, молба 
с вх. № РД-9-94-Д/97/19.03.2009г. – лицето има определени 58% ТНР (Специфични 
разстройства на личността); доходът се формира от пенсия в размер на 122,85 лв.; г-н 
Йорданов не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

221.ЕМИЛИЯ ГРОЗДАНОВА АРГИРОВА – гр. Варна, ул. “Витко Христов” №6, молба с 
вх. № РД-9-94-Е/53/23.03.2009г. – лицето е вдовица на 20.03.2009г. е починал съпругът 
й; за погребението му взети пари на заем; г-жа Аргирова е с ТНР – често боледува, 
поради което не може да си намери постоянна работа; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

222.НЕВЯНА ЙОРДАНОВА ЗЛАТЕВА – гр. Варна, ул. “Кап. Райчо” № 82, ет. 7, ап. 52, 
молба с вх. № РД-9-94-Н/63/23.03.2009г. – лицето има определени 78% ТНР (ИБС, 
ХБ.І-ІІст. ,ХОББ – астматична форма); пенсията е в размер на 159,90 лв.; г-жа Златева 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

223.ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАМБУКОВ - гр. Варна, ул. “27 юли” № 1-3, вх. Б, ет. 2, ап. 2 
молба с вх. № РД-9-94-Х/16/23.03.2009г. – лицето е възрастен мъж с доход, формиран 
от пенсия в размер на 161,58 лв.; г-н Памбуков притежава апартамент, които обитава и 
не би могъл да бъде източник на допълнителни доходи; често боледува - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

224.РЕНИ ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА – гр. Варна, ул. “Соколска” № 10а, молба с вх. № РД-
9-94-Р/64/24.03.2009г. – лицето има определени 75, %ТНР (коксартроза на двете 
тазобедрени стави); г-жа Вълкова е регистрирана в Дирекция “Бюро по труда”; 
доходът се формира от пенсия в размер на 101,78 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;. 
225.МАРИЙКА КИРОВА НИКОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 402, вх. 6, ет. 4, 

ап. 117, молба с вх. № РД-9-94-М/131/02.04.2009г. – доходът на лицето се формира 
единствено от помощи в размер на 47,45 лв.; г-жа Николова страда от хронични 
заболявания, оперирана от аденом на щитовидна жлеза - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

226.НЕДЯЛКА МИРЧЕВА ВЪЛЧЕВА – гр. Варна, ул. “Сава” № 52, молба с вх. № РД-9-
94-Н/75/03.04.2009г. – лицето е с онкологично заболяване; г-жа Вълчева е разведена 
няма постоянна работа и собственост,  която да бъде източник на допълнителни 
доходи; грижи се сама за сина си който е в 8 клас, отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

227.ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ШАЛАВЕРОВА – гр. Варна, ул. “С. Руменцев” № 15, молба 
с вх. № РД-9-94-П/68/03.04.2009г. – лицето има определени 100% ТНРс чужда 
помощ(енцефаломиелит);ученичка в единадесети клас (самостоятелна форма на 
обучение); доходът се формира от пенсия в размер на 180,44 лв.; г-ца Шалаверова не 
притежава собственост, която да бъде източник на допънителни доходи – отпуска 300  
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

228.ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ – гр. Варна, ул. “Под.с-ия Възраждане” бл. 1а, вх. 
А, ап. 19, молба с вх. № РД-9-94-И/63/03.04.2009г. – лицето има определени 95%ТНР с 
чужда помощ (спинална мускулна атрофия, засягане на четирите крайника); дохода се 
формира от пенсия в размер на 180,44 лв.; г-н Цветанов е студент във Икономически 
университет; участва в Театралната младежка формация “”Кой съм аз” - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

229.ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ОСМАНОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 308, вх. 
15, ап. 6, ет. 2, молба с вх. № РД-9-94-Ф/8/27.03.2009г. – лицето е пенсионер по болест, 
с пенсия в размер на 297,26 лв.; живее на свободен наем; не притежава собственост, 
която да е източник на допълнителни доходи; г-жа Османова се грижи за дъщеря си, 
която страда от епилепсия - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

230.ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 401, вх. 
10, ап. 188, молба с вх. № РД-9-94-Й/21/27.03.2009г. – лицето има определени 100% 
ТНР (диабет, бедрена ампутация на ляв долен крайник с протезиране); доходът на г-жа 
Маринова се формира от пенсия в размер на 218,62лв.; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

231.ЕФТИМ АНГЕЛОВ МИЛЕНОВ – гр. Варна, ул. “Наум” № 41, молба с вх. № РД-9-
94-Е/56/01.04.2009г. – лицето лицето има 92,5% (съдова деменция); не притежава 
собственост, която да бъде източник на доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

232.ЮЛИЯНА ЯНЕВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 97, молба с вх. 
№ РД-9-94-Ю/16/01.04.2009г. – лицето е многодетна самотна майка на пет деца (едно 
от децата е починало на скоро); доходите на г-жа Иванова се формират от социални 
помощи в размер на 221,02 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; 

233.ЗЮМБЮЛКА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул. “Горна студена” № 48, 
молба с вх. № РД-9-94-З/28/01.04.2009г. – лицето е самотна майка на 1 малолетно дете; 
доходът е в размер на 35 лв. Детски добавки; г-жа Христова не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 150 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

234.ЛИЛИЯ ДЕМИРОВА АЛДИНОВА – гр. Варна, ул. “Наум” № 39, молба с вх. № РД-9-
94-Л/25/01.04.2009г. – лицето има определени 74% ТНР (Дисеминиран лупус 



еритематодес); доходът се образува от социални помощи в размер на 54,50 лв.; г-жа 
Алдинова е самотна майка на 2 непълнолетни деца, и не притежава собственост, която 
да би могла да бъде източник на доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

235.ЗЮМБЮЛКА РАФАИЛОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. 
“Боян Илиев” № 9, молба с вх. № РД-9-94-З/29/02.04.2009т. – лицето е приемен родиел 
на две деца (Мирейм Павлинова Емилова и Миглена Павлинова Емилова); доходът е 
от трудово възнаграждение в размер на 336,00лв., като приемна майка - отпуска 600 
лв. за летен лагер на децата; 

236.КАЛИНКА АТАНАСОВА РУСЕНОВА – гр. Варна, ул. “Хр. Македонски” № 10, 
молба с вх. № РД-9-94-К/83/02.04.2009г. – лицето е безработно; доходът се формира от 
социални помощи; има наследствено жилище, в което живее и не би могло да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 100 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

237.МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧАНОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 207, 
вх.2, ет.2, ап. 44, молба с вх. № РД-9-94-М/127/01.04.2009г. – лицето е полусирак 
ученик 12 клас в Национална гимназия по машиностроене и транспорт; доходите се 
формират от пенсия в размер на 93,63 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи; предстои му абитуриенски бал - отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

238.ВЕНЕТА ИВАНОВА МИХАИЛОВА – гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 14а, бл. 1, 
вх. А ет. 3, ап. 9, молба с вх. № РД-9-94-В/81/31.03.2009г. – лицето е безработна без 
право на парично обезщетение, тъй като се е грижила за болната си майка до нейната 
смърт на 25.03.2009; няма собственост, която би могла да е източник на допълнителни 
доходи - отпуска 200 лв. за частично покриване на разходи по погребение; 

239.НЕДКО ВАСИЛЕВ ЧАКЪРОВ – гр. Варна, ул. “Светослав Минков” № 34, молба с вх 
№ РД-9-94- Н/73/01.04.2009г. – лицето има определени 100% ТНР (вътрешномозъчен 
кръвоизлив, десностранна централна хемиплегия, сензомоторна афазия); доходите се 
формират от пенсия в размер на 180,44лв.; г-н Чакъров няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

240.КАЙМЕТ ИБРЯМОВА САДЪКОВА – гр. Варна, ул. “Народни будители” № 61, вх. В, 
молба с вх. № РД-9-94-К/80/31.03.2009г. – лицето има определени 75%ТНР (мозъчен 
инфаркт, спастична хемипареза,); размера на пенсията и е 119,16 лв.; г-жа Садъкова 
притежава собственост, която не би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

241.МИЛКА ДОБРЕВА РУСЕВА – гр. Варна, ул. “Зограф” № 31, молба с вх. № РД-9-94-
М/125/31.03.2009г. – лицет има определени 84% ТНР (миестения гравис и др. 
увреждания на НМ синапс); доходът се формира от пенсия в размер на 113,49 лв.; г-жа 
Русева притежава собственост, която обитава и не би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

242.КАТЯ ЯНКОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул. “Боян Иванов” № 22, молба с вх. № РД-
9-94-К/77/30.03.2009г. - .лицето има определени 91% ТНР (фиброза и цироза на черен 
дроб, състояние след мезентериална исхемия); многодетна майка с 5 деца, които не са 
настанявани в специализиране институции; доходът е формиран от пенсия в размер на 
171,33 лв. и добавки за социална интеграция – 16,50 лв.; г-жа Иванова няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

243.ХАТИДЖЕ КЯМИЛОВА НАЗИФОВА – гр. Варна, ул. “Арда” № 8, молба с вх. № 
РД-9-94-Х/17/31.03.2009г. – лицето е самотна майка на 1 малолетно дете;  месечния 



доход се формира от социални помощи в размер на 147,15 лв.; г-жа Назифова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

244.НАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА – гр. Варна, ж.к. “Трошево“, бл. 9а, вх. А, ет. 2, ап. 
13, молба с вх. № РД-9-94-Н/68/30.03.2009г. – лицето е пенсионер с пенсия в размер на 
106,11 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

245.ИВАН СТОЙКОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, ул. “Тодор Димов” № 36 ап. 17, молба с 
вх. № РД-9-94-И/62/03.04.2009г. – лицето има определени 97%ТНР (състояние след 
мозъчен кръвоизлив, спастична хемипареза); доходът се формира от пенсия в размер 
на 100,94лв.; г-н Михайлов е студент в Икономически университет пети курс - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности;  

246.БОЖАНКА ФИЛИПОВА САНДОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 405, вх. 1, 
ет. 1, ап. 1, молба с вх. № РД-8-94-Б/7/26.02.2008г. – на 12.02.2009г. е починала 
Марияна Божанова Филипова – дъщеря (на 11 месеца) на г-жа Сандова; за 
погребението са взети пари на заем; доходът се формира от социални помощи в размер 
на 25 лв.; другото дете боледува често; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

247.ИВО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ -  гр. Варна, ул. “Петко Напетов” № 32, молба с вх. № 
РД-8-92-И/69/31.03.2008г. – лицето има определена втора група ТНР (вродени 
аномалии на очите); доходът се формира единствено 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; 

248.ГАЛЯ АСЕНОВА СИМЕОНОВА – гр. Варна, ул. “Крайезерна” № 23, молба с вх. № 
РД-8-94-Г/61/26.03.2008г. – лицето има определена втора група ТНР (глухонемота); г-
жа Симеонова е многодетна самотна майка на три малолетни деца; живеят на 
свободен наем; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 83,85 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

249.ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА НАЙДЕНОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” ул. “Б. 
Илиев” № 8, молба с вх. № РД-8-94-В/72/26.03.2008г. – лицето е самотна майка на две 
деца; живее при роднини; безработна; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

250.СТОЯНКА ЗЛАТЕВА ПАРУШЕВА – гр. Варна, ул. “Сава” № 35, молба с вх. № РД-8-
94-С/137/18.04.2008г. – лицето има определени 95% ТНР (зл. новообр. на сърцето 
медиастинума и плеврата; тимолипосарком – горномедиастинален синдром, състояние 
след химеотерапия); доходът се формира от пенсия; няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

251.СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВНА НИКИФОРОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 32, 
ап. 53, молба с вх. № РД-8-94-С/181/28.05.2008г. - лицето е с молдовски произход; 
живее на свободен наем с четиричленното си  семейство; доходът се формира от 
работните заплати на г-жа Никифорова и съпруга й – общо 550 лв.; има две деца – 
ученици съответно в ІХ и ХІ-ти клас; семейството  няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

252.ВИВИЕН МАРТИНОВА ЯНКОВА – гр. Варна, кв. “Левски”, ул. “Студентска” № 12, 
ет. 13, ап. 87, молба с вх. № РД-8-94-В/157/12.06.2008г. – лицето е ученичка в Х клас 



на Езикова гимназия “Фредерик Жолио Кюри” – дневна форма на обучение; г-ца 
Янкова съжителства с майка си; доходите се формират от работна заплата на майката в 
размер на 275,18 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

253.ГЮНЕР ЮМЕР АЛИОСМАН – гр. Варна, ул. “Самарско знаме” № 40, молба с вх. № 
РД-8-92-Г/126/30.06.2008г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ (детска 
церебрална спастична парализа; симптоматична епилепсия; лека умствена 
изостаналост; тежка дебилност; двустранна атрофия на зрителните нерви); доходът се 
формира от пенсия в размер на 148,65 лв.;  няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

254.ТОДОРКА СЯРОВА ПЕТРОВА – гр. Варна, ул. “Веслец” № 27, молба с вх. № РД-8-
94-Т/88/30.08.2008г. – лицето е пенсионер с доход, формиран от пенсия в размер на 
102,85 лв.; обитава общинско жилище; има натрупани задължения към ВиК; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

255.МАРИНА ДЕМИРЕВА РАДЕВА – гр. Варна, к-с “Чайка” бл. 67, вх. Е, ап. 117, молба 
с вх. № РД-8-94-М/225/26.06.2008г. – лицето има определена първа група ТНР 
(хемиколектомия декетра); доходът се формира единствено от пенсия в размер на 
118,28лв.; г-жа Радева няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

256.НАЗИК КАДИР ИБРЯМ – гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” № 81, молба с вх. № РД-8-
94-Н/139/27.06.2008г. – лицето има определени 50% ТНР (епилепсия, големи тонично, 
клонични припадъци); доходът се формира от пенсия в размер на 87,42 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 150 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

257.ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА АСЕНОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 405, вх. 13, 
ет. 4, ап. 84, молба с вх. № РД-8-94-Е/91/18.06.2008г. – лицето е самотна майка на две 
малолетни деца (на 1 и 2 г.); доходът се формира от майчински; г-жа Асенова няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

258.СТЕФКА РАДКОВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ул. “Княз Черказки” № 15, молба с вх. 
№ РД-8-94-С/216/18.06.2008г. – лицето е самотна майка на две деца (на 3 и 5 год.); г-
жа Василева има определена първа група ТНР с чужда помощ (други заболявания на 
ретината – практическа слепота на двете очи); доходът се формира от пенсия в размер 
на 198,32 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

259.СИМЕОН МАРИНОВ СТОЯНОВ – гр. Варна, ул. “Пробуда” № 150, молба с вх. № 
РД-8-95-С/217/18.06.2008г. – лицето е трайно безработно с регистрация в Дирекция 
“Бюро по труда”; боледува често от ранна детска възраст; поставена е диагноза астма 
бронхиале – пристъпи; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

260.ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 105, молба 
с вх. № РД-8-94-Я/34/19.06.2008г. – лицето има определени  52% ТНР (мастектомия 
декстра; квадрантектомия синистра про нео; ХБ ІІст. висока сърдечно мозъчна форма); 
доходът се формира от пенсия в размер на 125,70 лв.; няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи; на 04.06.2008г. е починала Василка 
Иванова Радева – майка на г-жа Димитрова; за погребението са взети пари на заем - 



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

261.ХАТИДЖЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА – гр. Варна, ул. “Браила” № 14, молба с вх. № 
РД-8-94-Х/41/19.09.2008г. – лицето е вдовица; на 06.04.2008г. е починал съпругът й; за 
погребението му са взети пари на заем; г-жа Исмаилова няма доходи и не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

262.СВЕТЛА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА – гр. Варна, ул. “Ал. Василев” № 55, молба с 
вх. № РД-8-94-С/222/19.06.2008г. –лицето е вдовица; на 19.04.2008г. почива 
Александър Асенов Ангелов – съпруг и Калин Асенов - син в автомобилна 
катастрофа; доходът се формира от пенсия в размер на 102,85 лв.; г-жа Александрова 
се грижи за внуците си; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

263.РУМЯНА СЪБИНОВА АТАНАСОВА – гр. Варна, ул. “Ст. Доспевски” № 7, молба с 
вх. № РД-8-94-Р/134/19.06.2008г. – лицето е вдовица; на 20.05.2008г. е починал Васил 
Янчев Атанасов – съпруг на г-жа Атанасова; грижи се за три деца; безработна с 
регистрация в дирекция “Бюро по труда”; доходът се формира от социални помощи; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

264.НЕДЯЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. “Славянска” № 26, ет. 1, ап. 2, 
молба с вх. № РД-8-94-Н/135/20.06.2008г. – лицето е вдовица с доход, формиран 
единствено от пенсия в размер на 149,69лв.; живее на свободен наем; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

265.АНКА ДИМОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул. “Горна студена” № 57, молба с вх. № 
РД-8-94-А/180/23.06.2008г. – на  25.05.2008г. е починал Методи Стефанов Методиев – 
син на г-жа Христова; за погребението е взет заем; няма доходи и собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

266.ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ул. “Елин Пелин” № 16, молба с вх. 
№ РД-8-94-Д/220/23.06.2008г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
(други заболявания на ретината – двустранна слепота); пенсията е в размер на 229,99 
лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

267.АНАСТАСИЯ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул. “Петко Напетов” № 36, 
молба с вх. № РД-8-94-А/181/23.06.2008г. – лицето е самотна майка на две деца – 
ученици съответно в І и ІV клас на СОУ “Елин Пелин”; г-жа Ангелова е трайно 
безработна с регистрация в Дирекция “Бюро по труда”; доходът се формира от 
социални помощи в размер на 105,10 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

268.ДИМИТРА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. “Мадара” № 25, бл.  8, вх. А, ап. 6, 
молба с вх. № рд-8-94-Д/221/23.06.2008г. – лицето има определени 94,41% ТНР (други 
и неопределени МСБ; съдов паркинсонов синдром); г-жа Георгиева е вдовица; доходът 
се формира от пенсия в размер на 150,48 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

269.ДИМЧО ГОЕРГИЕВ ДИМОВ – гр. Варна, ул. “Антон Страшимиров” № 2, ап. 2, 
молба с вх. № РД-8-94-Д/212/19.06.2008г. – лицето има определена първа група ТНР 
(хроничен тубулоинтерстициален нефрит; симптоматична анемия и хипертония); 



доходът се формира единствено от пенсия в размер на 141,15 лв.; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

270.ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. “Дубровник” № бл. 17, ет. 4, ап. 19, 
молба с вх. № РД-8-94-Е/88/12.06.2008г. – лицето е самотна майка на 1годишно дете, 
за което се грижи сама; доходът е в размер на 245 лв. формиран от  майчински; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

271.СТАНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 105, молба 
с вх. № РД-8-94-С/227/26.06.2008г. – на 10.06.2008г. е избухнал пожар, който е 
унищожил имуществото на г-жа Василева; доходът е формиран от работна заплата в 
размер на 341,69 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

272.ТАМЕР ЮМЕР АЛИОСМАН – гр. Варна, ул. “Самарско знаме” № 40, молба с вх. № 
РД-8-94-Т/87/26.06.2008г. – лицето има определени 50% ТНР (спондилоза); доходът е 
в размер на 223,96лв. месечно като личен асистент; няма собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

273.ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул. “Боримечка” №1а, молба с 
вх. № РД-8-94-И/149/26.06.2008г. – лицето и семейството му обитават временно 
общинско жилище, което е пред събаряне;  доходът се образува от работните заплати 
на г-жа Димитрова в размер на 294,25 лв. (изпълнител “озеленяване” – Община 
Варна); няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

274.ВЕЛИЧКА МАРКОВА КОСТАДИНОВА – гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” бл. 83, ап. 
9, молба с вх. № РД-8-94-В/171/25.06.2008г. – лицето е възрастна самотна жена с 
доход, формиран единствено от пенсия в размер на 127,25лв.; няма собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

275.СТОЯН ДИМОВ ДИМОВ – гр. Варна, ул. “Борис Игнатов” № 9, молба с вх. № РД-8-
94-С/224/24.06.2008г. – лицето има определени 84% (Са ректи, резекцио амоду хартан; 
ИБС;ХБ ІІІ ст. сърдечно мозъчна форма с ангиосклероза); г-н Димов съжителства с 
дъщеря си, която има определени 100% ТНР; доходите се формират от пенсия в размер 
на 178,65 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности;  

276.ВИОЛЕТА КИРИЛОВА СТАВРЕВА – гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” № 107, молба с 
вх. № РД-8-94-В/168/23.06.2008г. – лицето е самотна майка на две деца (на 2 и 3 год.); 
доходът се формира от майчински и социални помощи в размер общо на 166,10 лв.; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

277.ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕВА – гр. Варна, ул. “Народни будители” 77, вх. Б, ет. 8, 
ап. 145, молба с вх. № РД-8-94-Я/35/23.06.2008г. – лицето е вдовица; има определени 
72% ТНР (ХИБС; захарен диабет; диабетна полиневропатия; паркинсонова болест; 
катаракта); г-жа Желева ползва лекарства, които не се реимбурсират от 
НЗОК;пенсията е в размер на 155,50 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

278.ХРИСТО САШОВ АСЕНОВ – гр. Варна, ул. “Боян Илиев” № 2, молба с вх. № РД-8-
94-Х/39/16.06.2008г. – лицето е бездомник, който разчита на подаяния; няма доходи и 



не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни такива - 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

279.ТОДОРКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА – гр. Варна, м-ст “Зеленика” 150, кв. “Галата”, 
молба с вх. № РД-8-94-Т/80/16.06.2008г. – лицето има определени 90.3% ТНР с чужда 
помощ (остеопороза с висок фрактурен риск; АХ ІІІ ст. с придружаваща ИБС-САП; 
болестта на Базедов; захарен диабет); дохдът се формира от пенсия в размер на 157,52 
лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

280.ШЮКРИ КАРАКАШ ДЕМИР – гр. Варна, кв. “Аспарухово” ул. “Гривица” № 28, 
молба с вх. № РД-8-94-Ш/9/12.06.2008г. – лицето е военноинвалид с определени 75% 
ТНР (шизофрения); доходът се формира от пенсия в размер на 106,72 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

281.ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 303, вх. 7, 
ет. 1, молба с вх. № РД-8-94-Ц/43/12.06.2008г. – лицето има определени 50% ТНР 
(нарушение на рефр. и акомодацията); пенсията е в размер на 87,42 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 150 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

282.ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 32, вх.1, 
ет.8, ап. 39, молба с вх. № РД-8-94-В/158/13.06.2008г. – лицето е многодетна самотна 
майка на 4 деца (на 1, 5, 10 и 11 години), две от които са ученици във ІІ и ІІІ клас на 
ОУ “Професор Марин Дринов”;  средния месечен доход на семейството се формира от 
социални помощи в размер на 279,08 лв.; г-жа Василева живее в общинско жилище; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

283.ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ДОРЧЕВА – гр. Варна, ж.к. «Вл.; Варненчик» бл. 407, вх. 
13, ет. 8, ап. 243, молба с вх. № РД-8-94-В/159/13.06.2008г. – лицето има определени 
64% ТНР (параноидна шизофрения); съпругът на г-жа Дорчева е безработен с 
регистрация в Дирекция “Бюро по труда”; доходът на семейството се формира от 
пенсия в размер на 147,63 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

284.СТЕФАНКА ЯНЕВА КОСЕВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 26, вх. 1, ет. 11, 
ап. 57, молба с вх. № РД-8-94-С/206/13.06.2008г. – лицето е вдовица; има вродени 
аномалии на окото; доходът се формира от пенсия в размер на 82,93 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

285.МИРОСЛАВА ПЕНЧЕВА ЛЮЦКАНОВА – гр. Варна, ул. «Арх. Дабко Дабков» № 6, 
ап. 11, молба с вх. № РЗ-8-94-М/212/12.06.2008г. – лицето е ученичка Х клас на ВТГ 
“Г. С. Раковски”, специалност “Икономика и мениджмънт”; има определени 97% ТНР 
(ДЦП; квадрипирамиден синдром; долна спастична парапареза; лека умствена 
изостаналост; кривогледство); няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

286.ЮРКЮШ ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик», ул. «Св. 
Минков» № 12, молба с вх. № РД-8-94-Ю/26/12.06.2008г. – лицето е пенсионер с 
пенсия в размер на 142,58 лв.; живее при лоши битови условия; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

287.ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 405, вх. 17, 



ап. 63, молба с вх. № РД-8-94-Г/136/24.07.2008г. – на 20.05.2008г. лицето е претърпяло 
счупване на двата долни крайника; за престоя си в болницата и за консумативи г-н 
Георгиев заплаща голяма сума; семейството има две малки деца; доходът се формира 
от работна заплата в размер на 303,60 лв., крайно недостатъчни за задоволяване на 
ежедневните нужди на семейството; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

288.ДИМО ПЕЙЧЕВ ЯНАКИЕВ – гр. Варна, ул. «Банат» № 43, молба с вх. № РД-8-94-
Д/254/28.07.2008г. – лицето живее с многолюдното си семейство при лоши битови 
условия; доходът е формиран от работна заплата на г-н Янакиев в размер на 228,80 лв. 
като общ работник в ОП “Управление и реализация на НПП”; няма собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

289.ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА – гр. Варна, ул. «Ал. Рачински» № 8, молба с 
вх. № РД-8-94-Л/52/28.07.2008г. –лицето има определени 80% ТНР (шизофрения); 
след възникнал пожар, са направени разходи за покриване на щетите, като са взети 
пари на заем; доходът е в размер на 128,95 лв. формирани от пенсия; г-жа Филипова 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

290.АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ – гр. Варна, ж.к. «Възраждане» бл. 59, вх. 2, ет. 1, ап. 
26, молба с вх. № РД-8-94-А/216/28.07.2008г. – лицето има определена първа група 
ТНР с чужда помощ (състояние след фрактура луксация на Д 12 и след ламинектомия 
и метална спиноза – счупване на гръбначен стълб с увреждане на гръбначния мозък); 
доходът е формиран от пенсия в размер на 288,62 лв., крайно недостатъчни за 
адаптиране на жилището, което обитава; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

291.ЖЕВАНА АСЕНОВА БОЖИНОВА – гр. Варна, ул. «Младост» № 1, молба с вх. № 
РД-8-94-Ж/64/23.07.2008г. – на 20.07.2008г. е починал Асен Петров Георгиев – баща на 
г-жа Божинова; за погребението са взети пари на заем; няма доходи и не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

292.ЮЛМЮХАБИБЕ ХАСАНОВА САЛИЕВА – гр. Варна, ул. «Княз Черказки» № 22, 
молба с вх. № РД-8-94-Ю/31/23.07.2008г. – с решение на ВРС от 28.05.2005г., в 
семейството на г-жа Салиева е настанена внучка й Юкрие Сакин Сали – детето е 
ученичка в  І-ви клас на ОУ “Цар Симеон І”; има определен % ТНР; доходът се 
формира от пенсии в размер на общо 172,54 лв. (съпругът също има определен % 
ТНР); семейството обитава общинско жилище; няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

293.ЗЮМБЮЛКА ТОДОРОВА ТАШКОВА – гр. Варна, ул. «Наум» № 97, молба с вх. № 
РД-8-94-З/70/24.07.2008г. – лицето е многодетна майка на три деца, едно от които има 
определени 96% ТНР с чужда помощ (тежка умствена изостаналост; луксацио коксе 
конгенита); доходът се формира от социални помощи в размер на 229,00 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

294.ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОТОВ – гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 103, вх. 2, ет. 6, 
ап. 140, молба с вх. № СДЖ-8-1000/97/24.07.2008г. – на 16.05.2008г. е починала 
Димитричка Костова Бръчкова – майка на г-н Котов; за погребението е взет заем; 
доходът се формира от заплата в размер на 295,17 лв.; има неплатени сметки и 
задължения към банки; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности; 
295.ДАРИНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. “Хр. Смирненски” бл. 79, ет. 7, ап. 

32, молба с вх. № РД-8-94-Д/243/14.07.2008г. – лицето е вдовица с пенсия в размер на 
166,42 лв.; г-жа Георгиева ползва лекарства, които се реимбурсират частично 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;  

296.РАДКА ДАНАИЛОВА ЧЕЛЕБИЕВА – гр. Варна, ул. “Боян Илиев” № 2, молба с вх. 
№ РД-8-94-Р/151/14.07.2008г. – лицето е вдовица; на 08.05.2008г. е починал съпругът й 
– Атанас Илиев Челебиев; за погребението са взети пари на заем; г-жа Челебиева няма 
доходи и не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

297.МИТКО АТАНАСОВ КОСТОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Св. Минков” 
№ 48, молба с вх. № РД-8-94-М/245/11.07.2008г. – лицето е трайно безработно с 
регистрация в Дирекция “Бюро по труда”; доходът се формира единствено от 
социални помощи в размер на 36,30 лв.; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

298.ЕЛКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА – гр. Варна, ул. “Велека” № 39, молба с вх. № РД-8-
94-Е/102/11.07.2008г. – лицето има определен % ТНР; доходът се формира единствено 
от пенсия в размер на 128,95 лв.; г-жа Добрева няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

299.ЕЛИФ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА – гр. Варна, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. 
“Св. Минков” № 48, молба с вх. № РД-8-94-Е/103/11.07.2008г. – лицето има 
определени над 71% ТНР (глухонемота); доходът се формира от социални помощи и 
пенсия в размер на 143,98 лв.; г-жа Исмаилова е майка на едно непълнолетно дете; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

300.МИХАИЛ ЯНЧЕВ АТАНАСОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Ст. 
Доспевски” № 7, молба с вх. № РД-8-94-М/257/21.07.2008г. – лицето и съпругата му са 
трайно безработни; семейството на г-н Атанасов е петчленно с три деца (на 4, 14 и 16 
год.); доходът на семейството се формира от социални помощи в размер на 222,75 лв.; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

301.ВАЛЯ ЕНЧЕВА КРЪСТЕВА – гр. Варна, ул. “Преслав” № 20, ет. 3, ап. 3, молба с вх. 
№ РД-8-94-В/190/21.07.2008г. – лицето е многодетна майка с три деца, едно от които 
има тежка олигофрения; ДЦП пирамидна форма; епилептични припадъци; доходът на 
семейството се формира от работната заплата на г-жа Кръстева (като личен асистент) в 
размер на 243,76 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

302.ЗЮМБЮЛКА ЙОСИФОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул. “Гургулят” № 19а, молба с 
вх. № РД-8-94-З/68/22.07.2008г. – с Констативен протокол № 000299 от 07.04.2008г. 
жилището, което обитават г-жа Ангелова и семейството й, е определено като опасно за 
живеене; г-жа Ангелова е безработна с регистрация в Дирекция “Бюро по труда”; 
доходът на семейството се формира от социални помощи в размер на 36,30 лв.; не 
притежават собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

303.РАДКА ЗЛАТИНОВА ЯНАКИЕВА – гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Злетово” № 1, 



вх. А, ап. 13, молба с вх. № РД-8-94-Р/156/22.07.2008г. – лицето е вдовица; след 
продължително боледуване, на 03.07.2008г. е починал съпругът й Петър Петров 
Янакиев; за погребението са взети пари на заем; самата г-жа Янакиева има определени 
90,20% ТНР (Са сигме реакцио); доходът е от пенсия в размер на 155,75 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

304.СИЛВИЯ ДИМЧЕВА ВЕЛИКОВА-СТАНЧЕВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, 
бл. 306, вх. 15, ап. 217, молба с вх. № РД-8-94-С/254/17.07.2008г. – лицето има 
определени 95% ТНР (други болести на гръбначния мозък; долна спастична 
парапареза); съпругът на г-жа Великова-Станчева е безработен с регистрация в 
дирекция “Бюро по труда”; има определени 20 % ТНР (вътреставни увреждания на 
колянната става); семейството има две деца на 3 и 4 години; доходът на семейство се 
формира от пенсия и майчински в размер общо на 375,75 лв.; нямат собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

305.ЕЛЕНА ЮЛИЕВА ПАШОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Св. Минков” № 
48, молба с вх. № РД-8-94-Е/106/16.07.2008г. – лицето е на многодетна майка на 5 деца 
(на 7, 8, 11, 13 и 14 години); г-жа Пашова и съпругът й са трайно безработни; доходът 
на семейството се формира от социални помощи в размер на 125,00 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

306.НАДЯ КИРЯКОВА МУНДЕВА – гр. “Наум” № 39, молба с вх. № РД-8-94-
Н/154/17.07.2008г. – лицето е вдовица; майка на едно дете (9 год.); страда от астма; 
доходите се формират от социални помощи в размер на 105,05 лв.; няма собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

307.НЕДЖМИЯ ШЕФКЕТ ХАСАНОВА – гр. Варна, ул. “Чонгора” № 52А, молба с вх. № 
РД-8-94-Н/153/16.07.2008г. – лицето е вдовица; на 06.07.2008г. е починал съпругът й 
Ридван Амедов Хасанов; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 113,49 
лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

308.ИВАНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕВА – гр. Варна, ул. “Горски пътник” № 13а, молба с 
вх. № РД-8-94-И/166/16.07.2008г. – лицето е трайно безработно с регистрация в 
дирекция “Бюро по труда”; гледа болната си майка, която има определени 100% ТНР с 
чужда помощ (старческа катаракта; инсулинозависим диабет); г-жа Желева очаква да 
бъде включена в Национална програма “Личен асистент”; доходът на семейството се 
формира от пенсия, получавана от майката; нямат собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

309.АНГЕЛИНКА ТОДОРОВА АНТОНОВА – гр. Варна, ул. “Кап. Райчо” № 61, молба с 
вх. № РД-8-94-А/197/15.07.2008г. – г-жа Антонова отглежда внучката си, след като 
детето, родено от съвместното съжителство на сина й Венелин Александров 
Апостолов с Добринка Йорданова Христова, с постановление от 01.07.2005г. на 
Районна прокуратура гр. Варна, остава при бащата Венелин Апостолов; детето е 
ученичка във Втори клас на ОУ “Константин Арабаджиев”; няма доходи и не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

310.СЕВДА АНКОВА ФАНКОВА – гр. Варна, ул. «Никола Корчев» № 26, молба с вх. № 
РД-8-94-С/249/14.07.2008г. – лицето е самотна майка на 2 годишно дете, което често 
боледува; доходът се формира от социални помощи в размер на 116,05 лв.; няма 



собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

311.МИРОСЛАВ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ул. “Нарва” № 4, ет. 2, молба с вх. № 
РД-8-94-М/238/04.07.2008г. – на 13.05.2008г. е починал Стефан Георгиев Петров, 
лицето няма никакви родственици, освен г-н Георгиев (племенник), който поема 
разходите по погребението, като взема пари на заем; г-н Георгиев е безработен и няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

312.ЗЮМБЮЛКА ХРИСТОВА ДЕМИРОВА – гр. Варна, ул. “Розова долина” № 56, 
молба с вх. № РД-8-94-З/61/07.07.2008г. – лицето е самотна майка на две деца (на 3 и 
16 години); доходът на семейството се формира социални помощи и майчински в 
размер общо  на 106,88 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи; едното дете често боледува - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

313.БОРИСЛАВ ИВАНОВ НЕНОВ – гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 30, вх. А, ет. 5, ап. 14, 
молба с вх. № РД-8-94-Б/59/04.07.2008г. – лицето е на 82 години; страда от диабет 
тежка форма; доходът се формира от пенсия; няма собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

314.ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ПАШОВ – гр. Варна, ул. “Русе” № 33, вх. В, молба с вх. 
№ РД-8-94-В/179/08.07.2008г. – лицето има определени 81% ТНР (лека умствена 
изостаналост); съжителства с осемдесетгодишната  си майка, която също има 
определен % ТНР; доходът се формира от пенсия в размер на 114,17 лв.; няма 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

315.РОСИНА ОГНЯНОВА РАФАИЛОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Св. 
Минков” № 48, молба с вх. № РД-8-94-Р/148/08.07.2008г. – лицето е самотна майка на 
4 годишно дете; няма доходи и не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

316.ИЛКО ИВАНОВ ХРИСТОВ – гр. Варна, ул. “Наум” № 37, молба  с вх. № РД-8-94-
И/158/08.07.2008г. – лицето е безработно, с множество заболявания (мозъчна 
атеросклероза; ХИБС); няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

317.ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ ТОМОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 304, вх. Е, ет. 
4, ап. 38, молба с вх. № РД-8-94-Ж/58/03.07.2008г. – лицето има определени 50% ТНР 
(ХИБС); г-н Томов е разведен и се грижи сам за трите си деца – ученички, съответно в 
ІV клас на ОУ “Алеко Константинов” и VІІІ клас на Оздравително училище “Д-р 
Никола Димитров”; съжителства с родителите си; доходът се формира от пенсия от 
102,42 лв.; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

318.АНА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл. 59, вх. 1, ет. 1 ап. 
3, молба с вх. № РД-8-94-А/178/02.07.2008г. – на 24.06.2008г. е починал Митко 
Борисов Венков; лицето няма родственици; за разходите по погребението, г-жа 
Георгиева (братовчедка на покойника), взема пари на заем; има определени 92,59% 
ТНР (други мозъчно съдови болести; дискоординационен синдром; десностранна 
гонартроза левостранна коксартроза; левостранна латерална дискова херния на 4-5 
ХБ);  няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 



319.АНКА КОСТОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, кв. “Аспарухово” ул. “Браила” №5, молба 
с вх. № РД-8-94-А/186/01.07.2008г. – лицето е вдовица; на 04.06.2008г е починал 
съпруга й Алекси Стоянов Христов; за погребението са взети пари на заем; доходът се 
формира от пенсия 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; 

320.ГАЛИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” ул. “Б. Илиев” 
№ 6, молба с вх. № РД-8-94-Г/131/09.07.2008г. – лицето е трайно безработна с едно 
дете; разчита на социални помощи; няма собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи - отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

321.СЛАВКА АТАНАСОВА ДИМОВА – гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Злетово” № 1, 
вх. А, ет. 5, ап. 18, молба с вх. № РД-8-94-С/265/31.07.2008г. – лицето е вдовица; на 
21.07.2008г. е починал сина й Владимир Иванов Димов; за погребението са взети пари 
на заем; доходът се формира от пенсия в размер на 207,93; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

322.ИЗЕТ ГЮНАЕВ ХАСАНОВ – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 30, вх.3, ет. 5, ап. 59, 
молба с вх. № РД-8-94-И/169/29.07.2008г. – лицето е ученик в ХІІ клас на СОУ за деца 
с увреден слух “Св. Иван Рилски” - Търговище; има определени 80% ТНР 
(глухонемота); пенсията е в размер на 83,85 лв.; няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

323.ИВАН ПЕНЕВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, кв. “Чайка” бл. 54, вх. В, ет. 4, ап. 32, молба 
с вх. № РД-8-94-И/170/29.07.2008г. – лицето страда от шизофрения; доходът се 
формира от пенсия в размер на 127,68 лв.; г-н Михайлов е безработен с регистрация в 
Дирекция “Бюро по труда”; няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

324.МАРИЯНА ИВАНОВА БАНЧЕВА – гр. Варна, бул. “Княз Борис І” № 64,молба с вх. 
№ РД-8-94-М/274/30.07.2008г. – лицето е многодетна самотна майка на три деца (двете 
са ученици в І клас); семейството обитава общинско жилище; доходът се формира от 
работните заплати на г-жа Банчева; няма собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

325.РАДОСТИН ЙОРДАНОВ ЙОВЕВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”бл. 309, вх. 4, ап. 
50, молба с вх. № РД-8-94-Р/163/29.07.2008г. – лицето страда от глухонемота; доходът 
се формира единствено от пенсия в размер на 83,85 лв.; няма собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

326.ИЛИНА РАДОСЛАВОВА АПОСТОЛОВА – гр. Варна, бул. “Съборни” № 38А, ет. 3, 
ап. 6, молба с вх. № РД-8-94-И/173/30.07.2008г. – лицето е самотна майка на 3 годишно 
дете; живее на свободен наем; няма доходи и не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

327.СЕВДА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул. “Пробуда” № 154, молба с вх. № 
РД-8-94-С/267/31.07.2008г. – лицето е самотна майка на две деца (на 1 и 3 години); по-
голямото дете страда от Пес еквиноварус декстра и има нужда от специални грижи; 
доходът на семейството се формира от социални помощи и майчински в размер общо 
на 304,00 лв.; семейството няма собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи;  - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 



328.МАРИЯ СТОЙЧЕВА РАДЕВА – гр. Варна, к-с “Чайка” бл. 67, вх. Е, ап. 117, молба с 
вх. № РД-8-94-М/224/26.06.2008г. – лицето има определена първа група ТНР с чужда 
помощ (спиноцеребрален демиелинизиращ процес със прогресиращ ход); доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 198,32лв.; г-жа Радева има нужда от 
рехабилитация; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

329.ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИНЧЕВА – гр. Варна, ж.к. “Трошево” бл. 77, вх.А, ет. 1, ап. 
2, молба с вх. № РД-9-94-П/73/21.04.2009г. – лицето е самотна майка на 14 годишно 
дете – ученичка в VІІІ клас на ОУ “Добри Чинтулов”; доходът на семейството се 
формира от средна месечна работна заплата на г-жа Минчева в размер на 671,53 лв. 
(оператор – медицинска сестра в районен център по трансфузионна хематология – 
Варна); не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

330.ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ – гр. Варна, ул. “Райна Княгиня” № 35, молба с вх. 
№ РД-9-94-П/72/21.04.2009г. – лицето е бездомник; живее в имот, собственост на 
католическа църква - Варна и разчита на подаяния; няма близки и роднини, от които да 
поиска помощ; през месец Септември 2009г. очаква да постъпи в дом за стари хора – 
отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

331.ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ул. “Емануил Манолов” № 15, 
молба с вх. № РД-9-94-Д/120/16.04.2009г. – лицето живее на свободен наем; доходът 
му се формира от  средна месечна работна заплата в размер на 245,49 лв.; г-н Георгиев 
страда от хронични заболявания, за които ползва лекарства, които не 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. 

332.МАРИЯНА АТАНАСОВА БУКОРОВА – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 11, вх. 3, 
ет. 2, ап. 54, молба с вх. № РД-9-94-М/150/17.04.2009г. – лицето е самотна майка на две 
деца (на 4 месеца и 2 години); семейството обитава общинско жилище; доходът се 
формира от месечни помощи за отглеждане на деца в размер на 70,00 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. 

333.ДИМИТРИЧКА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ж.к. “Младост” 117, вх. 
5, ет. 2, ап. 4, молба с вх. № РД-9-94-Д/121/16.04.2009г. – лицето е вдовица; майка на 
три деца – ученици съответно в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова ” – специалност 
“Готварство” – редовна форма на обучение, VІІІ клас в Помощно училище “Братя 
Миладинови” – дневна форма на обучение и V клас на ОУ “Антон Страшимиров”; две 
от децата имат определени съответно по 50% и 60% ТНР (лека умствена 
изостаналост); доходът се формира от средна месечна работна заплата на г-жа 
Георгиева в размер на 509,40 лв.; семейството не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 600 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

334.СНЕЖАНА САВОВА ЯНКОВА – гр. Варна, ул. “Пробуда” № 159, молба с вх. № РД-
9-94-С/131/16.04.2009г. – лицето е самотна майка на две деца (на 3 и 5 години); 
доходът се формира с майчински, които са в размер на 70 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. 

335.ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА СИМЕОНОВА – гр. Варна, ул. “Опълченска” № 12, ет. 2, 
ап. 3, молба с вх. № РД-9-94-Д/119/15.04.2009г. – лицето е майка на 8 годишно дете, 



което има определени 100% трайно намалена възможност за социална адаптация 
( тежка умствена изостаналост); г-жа Симеонова е безработна; очаква да бъде 
включена в НП “Асистенти за хора с увреждания” (асистенти за 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. 

336.РУМЯНА ГРОЗДАНОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 7, ет.1, ап. 
5, молба с вх. № РД-9-94-Р/82/15.04.2009г. – лицето има определени 51% ТНР (други 
вродени костномускулни деформитети; дисплазия коксе декс. Абравацио); доходът се 
формира от пенсия в размер на 106,11 лв.; г-жа Христова е безработна с регистрация в 
Дирекция “Бюро по труда”; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

337.ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВА ШИШКОВА – гр. Варна, ул. “Пейо Яворов” № 32, ет. 1, 
ап. 3, молба с вх. № РД-9-94-Ю/17/15.04.2009г. – лицето е  вдовица; на 18.01.2009г., 
след дългогодишно боледуване е починал съпругът й; за лечението и погребението, г-
жа е взела пари на заем; доходите се формират единствено от пенсията на г-жа 
Шишкова в размер на 118,48 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. 

338.АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул. “Македония” № 92, ет. 3, ап. 
9, молба с вх. № РД-9-9100/209/13.04.2009г. – лицето има определена първа група с 
чужда помощ ТНР (псориазис; псориатичен артрит – ревматоидна форма); г-жа 
Иванова съжителства със съпруга си; доходът на семейството се формира от пенсии в 
размер общо на 393,00 лв.; не притежават собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

339.ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ – м-ст Планова 650, молба с вх. № РД-9-94-
И/76/13.04.2009г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ (увреждане на 
зрителните нерви); г-н Вангелов съжителства с дъщеря си – ученичка в ІХ клас на 
Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 331,65 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. 

340.ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ - м-ст Планова 650, молба с вх. № РД-9-94-
Г/64/13.04.2009г. – лицето има определени 50% ТНР (лека умствена изостаналост); 
доходът се формира от социални помощи в размер на 65 лв.; г-н Георгиев не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

341.НАДЕЖДА НИКОЛОВА КОЛЕВА – гр. Варна, ул. “Иглика” № 2, за кореспонденция: 
ж.к. “Възраждане” бл. 19, вх. 6, ап. 131, молба с вх. № РД-9-94-Н/81/13.04.2008г. – 
лицето е майка на две деца (на 1 и 2г) с рядко срещани заболявания; и двете деца имат 
определени съответно 100% ТНР с чужда помощ (левциноза; симптоматична 
епилепсия; метаболитна енцефалопатия) и 100% ТНР с чужда помощ (болест на 
кленовия сироп – левциноза); децата се нуждаят от специални грижи и изследвания, 
които се извършват само на няколко места в Европа; доходът на семейството се 
формира от месечната работна заплата в размер на 240,00 лв., крайно недостатъчни за 
лечението и на двете деца; семейството не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

342.АЛБЕНА НАСКОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ул. “Гургулят” № 29, молба с вх. № 
РД-9-94-/А/14.04.2009г. – лицето е самотна майка с едно шестгодишно дете; на 



01.04.2009г. е починал баща й; за погребението му са взети пари на заем; г-жа 
Тодорова е безработна с регистрация в Дирекция “Бюро по труда”; доходът се 
формира от социални помощи в размер на 105,05 лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

343.СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА РАДИЧКОВА – гр. Варна, кв. Аспарухово, ул.“Вилите” 
№ 76, молба с вх. № РД-9-94-С/123/13.04.2009г. – лицето е самотна майка на две деца 
(на 3 и 11 години – ученик в ІV клас на ОУ “Христо Ботев”- Варна); доходът се 
формира от социални помощи в размер на 70 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. 

344.ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул. “Кракра” № 80, молба с вх. № РД-9-94-
И/73/13.04.2009г. – лицето има определени 92% ТНР с чужда помощ (счупване на 
бедрена кост; хроничен токсичен хепатит; симптоматична анемия); г-н Тодоров е 
освидетелстван от скоро (12.02.2009г.) и все още не е получил пенсия; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

345.СТЕФКА ПЕТКОВА ВЛАЙКОВА – гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 68, вх. 1, ет. 5, 
ап. 25, молба с вх. № РД-9-94-С/124/13.04.2009г. – лицето е самотна майка на 3 
годишно дете; обитават общинско жилище заедно с баща си; и двамат са безработни; 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

346.МАРИЯ ВАСИЛЕВА АЛАМДАРИ БАДЛУ – гр. Варна, ул. “Академик Методи 
Попов” № 2, молба с вх. № РД-9-94-М/145/09.04.2009г. – лицето обитава общинско 
жилище с петчленното си семейство; доходът на семейството се формира от детски 
добавки и социални помощи; жилището, което обитават е в окаяно състояние; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

347.АЛБЕНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул. “Пролет” № 7, молба с вх. № 
РД-9-94-А/109/07.04.2009г. – лицето е самотна майка на две деца (на 3 и 8 години); г-
жа Христова е трайно безработна, с регистрация в Дирекция “Бюро по труда”; доходът 
се формира от социални помощи в размер на 216,30 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. 

348.МИЛЧО ДИМИТРОВ БОНЕВ – гр. Варна, ж.к. “Дружба” 5, вх. В, ет. 1, ап. 17 , молба 
с вх. № РД-9-94-М/142/08.04.2009г. – лицето е вдовец, в началото на годината са 
починали съпругата и майка му; за двете погребения са взети пари на заем; г-н Бонев е 
безработен; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

349.РУМЕН МАРИНОВ АНГЕЛОВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 223, вх. 1, ет. 6, 
ап. 22, молба с вх. № РД-9-94-Р/78/06.04.2009г. – през месец януари е починала 
майката на г-н Ангелов - Йорданка Иванова Наумова; през месец март е починал и 
бащата; за двете погребения са взети пари на заем; доходът се формира от месечна 
работна заплата в размер на 246,16 (“Общинска охранителна фирма”); г-н Ангелов 
страда от ХБ; няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

350.РАДКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, Аспарухово, ж.к. “Дружба” 10, ет. 3, 
ап. 12, молба с вх. № РД-9-94-Р/79/07.04.2009г. – лицето е многодетна майка на три 



деца – ( на 7 години и двама ученици в Х и VІІ клас); г-жа Ангелова и съпругът й са 
безработни; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи; живеят при лоши битови условия /без елелектричество и вода/ 
– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

351.ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА – гр. Варна, ул. “Пейо Яворов” № 12, ет. 2, ап. 4, 
молба с вх. № РД-9-94-Г/59/07.04.2009г. – лицето е самотна майка на 2 годишно дете; 
доходът на г-жа Димова се обръзува от месечна работна заплата в размер на 384,56 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. 

352.АНКА ЙОРДАНОВА АЛЕКОВА – гр. Варна, ул. “Тимок” № 3, молба с вх. № РД-9-
94-А/107/07.04.2009г. – лицето e вдовица с доход формиран единствено от пенсия в 
размер на 153,55 лв.; страда от заболявания, за лечението на които ползва лекарства, 
неимбурсирани 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. 

353.НИКОЛИНКА ИВАНОВА МИТЕВА – гр. Варна, ул. “Зюмбюл” вх. 2, ет. 2, ап. 8, 
молба с вх. № РД-9-94-Н/79/09.04.2009г. – на 02.04.2009г. е починал сина на г-жа 
Митева; за погребението са взети пари на заем; доходът се формира от пенсия в 
размер на 183,90 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. 

354.ШЕРИФЕ АХМЕДОВА ФЕРАДОВА – гр. Варна, ул. “Цар Иван Срацимир” № 62, 
молба с вх. № РД-9-94-Ш/5/09.04.2009г. – лицето е възрастна жена с доход, формиран 
от пенсия в размер на 113,49 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.  

355.ШЮКРЮ ХЮСМЕНОВ ФЕРАДОВ – гр. Варна, ул. “Цар Иван Срацимир” № 62, 
молба с вх. № РД-9-94-Ш/4/09.04.2009г. – лицето има определени 95,5% ТНР (слепота 
и намалено зрение; катаракта; състояние след ИМИ в ТДСМА; остатъчна, левостранна 
централна хемипареза); доходът се състои от пенсия в размер на 230,48 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. 

356.ИВАНКА БОРИСОВА ЕФТИМОВА – гр. Варна, ул. “Кирил и Методий” № 76, молба 
с вх. № РД-9-94-И/69/09.04.2009г. – лицето има определени 58% ТНР (увреждане на 
други ЧМН; двустранен нефрит на слуховия нерв); след падане претърпява 
оперативна интервенция; доходът се образува от пенсия в размер на 114,92 лв., крайно 
недостатъчни за покриване на лечението 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. 

357.ХРИСТО ИВАНОВ КОЛЕВ – гр. Варна, ул. “Войнишка” № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 10, 
молба с вх. № РД-9-94-Х/22/24.04.2009г.  - лицето има определени 50% ТНР 
(олигофрения), но към момента е без пенсия, тъй като обжалва решение на ТЕЛК; г-н 
Колев се придвижва с помощта на инвалидна количка; доходът се формира от 
социални помощи в размер на 36 лв.; ползава обществената трапезария – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

358.ЗДРАВКО РАФАИЛОВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ул. “Люляк” № 28, ет. 5, ап. 51, 
молба с вх. № РД-9-94-З/33/22.04.2009г. – лицето е безработно с регистрация в 
Дирекция “Бюро по труда”; има дъщеря – ученичка в ІV клас на ОУ “П. Р. Славейков”; 
няма доходи и не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 



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

359.НАДЯ АСЕНОВА ЕМИЛОВА – гр. Варна, ул. “Наум” № 93, молба с вх. № РД-9-94-
Н/87/22.04.2009г. – лицето е вдовица; многодетна майка на 5 деца (3, 4, 11, 14 и 16 
години); доходът на семейството се формира от социални помощи и майчински в 
размер общо на354,60 лв.; не притежават собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности 

360.ПЕНКА ФОТЕВА ДЕМИРОВА – гр. Варна, ул. “Дойчин войвода” № 10, молба с вх. 
№ РД-9-94-П/75/22.04.2009г. – лицето е вдовица; на 12.02.2009г. е починал съпругът й 
Илийчо Славчев Демиров; за погребението е взет заем; г-жа Демирова няма доходи и 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 

361.ПЕЙКА НИКОЛОВА РАДИЧКОВА – гр. Варна, ж.к. “Трошево” бл. 10, ет. 4, ап. 20, 
молба с вх. № РД-9-94-П/74/21.04.2009г. – лицето е вдовица; има определени 100% 
ТНР (последици от травма на шията и тялото; фрактура на Тн 3-4-5 с контузия на 
гръбначен мозък; долна параплегия; състояние след травматична контузия на бяр дроб 
и БТЕ); г-жа Радичкова съжителства с дъщеря си, ученичка в І-ви клас на ОУ “Цар 
Симеон І”; доходът се формира от пенсии в размер общо на 308,36 лв.; г-жа Радичкова 
е ползвала услугите на хипербарна камера по Социална програма на Община Варна за 
2008г.; живеят в общинско жилище, което се нуждае от основен ремонт; не притежават 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 1 000 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 

362.АХМЕД ОСМАН ДЕМИРОГЛУ – гр. Варна, ул. “Звезда” № 16, молба с вх. № РД-9-
94-А/124/21.04.2009г. – лицето има определени 97, 52% ТНР (инсулинозависим 
захарен диабет; начална коксартроза и начална спондилоатроза; катаракта); г-н 
Демироглу съжителства със съпругата си, която също има определени  59% ТНР 
(спондилоартроза; ХОББ; полиартроза); доходът на семейството се формира от пенсии 
в размер общо на 277,44 лв.; не притежават собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности 

363.ДЕМИР ОСМАН ДЕМИРОГЛУ – гр. Варна, ул. “Звезда” № 16, молба с вх. № РД-9-
94-Д/124/21.04.2009г. – лицето има определени 53% ТНР (старческа катаракта); 
доходът се формира от социални помощи в размер на 282,30 лв.; г-н Демироглу не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 

364.ГАНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА- гр.Варна, ул.”Чинар” № 40А, молба вх.№ РД-8-94-
Г/ /18.12.2008г. – лицето е вдовица; на 26.11.2008г. след дългогодишно боледуване е 
починал съпруга й; г-жа Василева има определени 100% ТНР (мастектомия декстра; 
металифонодуле аксиле дисекцио); за погребението е взела пари на заем; няма доходи 
и не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи 
– отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности 

365.АНКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА- гр.Варна, ул.”Боян Илиев”№15, молба вх.№РД-
8-94-А/194/17.02.2008г. – лицето е многодетна майка на 5 деца (на 2, 5, 13, 14 и 
15години); едно от децата има определени 60% ТНР (глухота); г-жа Йорданова се 
грижи сама за децата си, тъй като съпругът й е лишен от свобода; доходът се формира 
от социални помощи в размер на средно 344 лв.; семейството не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 

366.АЛЕКСИ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ- гр.Варна, ул.”Джузепе Гарибалди” №2А, молба 
вх.РД-8-94-А/242/02.09.2008г. – на 26.08.2008г., вследствие водопроводна авария е 



наводнено жилището на г-н Михайлов; същото е обявено за негодно за живеене; с 
констативен протокол от 17.12.2008г. са констатирани извършени ремонтни работи; 
доходът на г-н Михайлов се формира от пенсия в размер на 315,93 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 

367.АСЯ АСЕНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА – гр.Варна, ул.”Доброволци” №19, вх.6, ап.85, 
молба вх.№РД-8-94-А/288/07.11.2008г. – лицето има определени 76% ТНР 
(остеонекроза); доходът се формира от пенсия в размер на 158,79 лв.; г-жа 
Дерменджиева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности 

368.ДОНКА ДИМОВА ПЕТРОВА –гр.Варна, ул.”Отец Паисий”26, ет.ІІ, ап.69, молба вх.
№РД-8-94-Д/347/17.11.08г. – лицето е вдовица; има определени 100% ТНР 
(паркинсонова болест; ригидно треморна форма тежка степен); доходът се формира от 
пенсия в размер на 167,10 лв.; г-жа Петрова не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности 

369.АТАНАСКА ВЪРКОВА ПЕТРОВА – гр.Варна, жк.”Младост” бл.140, вх.3, ап.74, 
молба вх.№ РД-8-94-А/294/17.11.2008г. – лицето е майка на дете с определени 80% 
ТНР (лека умствена изостаналост; хебефренна шизофрения); доходът се формира  от 
средна месечна работна заплата на г-жа Петрова в размер на 219,54 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 

370.ГИНА ГАТЕВА ДЕЧЕВА – гр.Варна, к-с “Златни пясъци”, Общежитие “Светулка” 
ст7, молба вх.№РД-8-94-Г/190/20.11.2008г. - доходът се формира единствено от пенсия 
в размер на 152,55 лв.; г-жа Дечева обитава стая в общежитие “Светулка”; ползва 
лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; в резултат на това и заплащания 
наем лицето не може да покрие комунално-битовите си нужди – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

371.МЕРИ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА- гр.Варна, ул.”Перник”, бл.2, вх.А, ет.1, ап.2, 
молба вх.№ РД-8-94-М/387/19.11.2008г. – лицето е вдовица; на 15.11.2008г. е починал 
съпруга й; за погребението е взета сума на заем; доходът на г-жа Александрова се 
формира от брутно трудово възнаграждение от участие в НП “От социални помощи 
към осигуряване на заетост” в размер на 222,64 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 

372.ХРИСТО КОСТОВ КАСАБОВ – гр.Варна, гр.Варна, жк.”Младост” бл.142, вх. 9, ет. 
8, ап. 205, молба с вх. № РД-8-94-Х/74/20.11.2008г. – лицето има определени 95% ТНР 
(ХИБС задно долен базален и латерален миокарден инфаркт); на 08.11.2008г. е 
починал баща му Коста Христов Касабов; за погребението са взети пари на заем; 
доходът се формира от пенсия в размер на 148,62 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 

373.ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ – гр.Варна, жк.”Владиславово” бл.401, вх.10, ап.169, 
молба №РД-8-94-П/206/26.11.2008г. – лицето е в пенсионна възраст с размер на пенсия 
96,47 лв.; има поставена диагноза ИБС, миокарден инфаркт; ползва лекарства, които 
не се реимбурсират от НЗОК; г-н Петров декларира сумата от 155 лв., които е получил 
като годишна рента от земеделска земя (7 дка.) – отпуска 250 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности 

374.НАТАЛИЯ ВИКТОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА- гр.Варна, ул.”Петър Райчев” бл.1, 
вх.Д, ет.5, ап.109, молба вх.№РД-8-94-Н/226/26.11.2008г. – лицето има определени 100 
% с чужда помощ ТНР (други мозъчно съдови болести; спастична квадрипареза); 



доходът се формира от пенсия в размер на 162,00 лв.; в следствие на заболяването си 
г-жа Трендафилова е взела пари на заем за изработване на необходимите й  очила; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 

375.ФИТНАТ НЕДЖЕБОВА ХАСАНОВА – гр.Варна, ул.”Кайезерна” 4, молба вх.№РД-8-
94-Ф/25/14.12.2008г. – лицето е вдовица; има поставена диагноза катаракта и други 
увреждания на лещата; доходът се формира от социални помощи в размер на 55 лв., 
крайно недостатъчни за оперативно лечение; не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности 

376.ЙОНКО ФИЛИПОВ ЛОЗАНОВ – гр. Варна, ж.к.”Вл. Варненчик” 6, вх.3, ет.1, ап.43, 
молба вх.№ 8-94-Й/75/04.12.2008г. – лицето има определени 91% ТНР (сколиоза; 
отосклерозис аурикули бил.кифосколиотичен гръден кош); доходът се формира в 
размер на 100,94 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности 

377.ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА РАДЕВА – гр.Варна, ул.Прилеп”№9, бл.2, вх.9, ет.9, ап.25, 
молба вх.№ РД-8-94-П/215/10.12.2008г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда 
помощ (множествена склероза, цереброспинална форма, прогресиращ ход; синдром на 
долна спастична параплегия; дискоорд. синдром); доходът се формира от пенсия в 
размер на 224,79 лв.; има нужда специални грижи; не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности 

378.СТЕФАНА СТЕФАНОВА ЧИЧЕВА – гр.Варна, ул.”Петко Каравелов” 11, молба вх.№ 
РД-8-94-С/393/11.12.2008г. – лицето е възрастна жена с пенсия в размер на 196,44 лв.; 
г-жа Чичева се грижи за тежко болната Петя Радева с диагноза Множествена склероза; 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 

379.ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 213, молба вх.№ 
РД-8-94-Е/73/19.05.2008г. – лицето е самотна майка с две деца (14 и 18г.), едно от 
които има определени 20% ТНР (спондилоза); г-жа Стефанова е трайно безработна с 
регистрация в Дирекция “Бюро по труда”; доходът се формира от социални помощи в 
размер на 125,00 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 350 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности   

380.ДОБРИН ВЛАДИМИРОВ ЕФРЕМОВ – гр.Варна, ул.”Странджа” 18, ет.4, ап.16, 
молба вх.№ РД-8-94-Д/382/18.12.2008г. – лицето е студент ІV курс редовно обучение, 
специалност “Корабостроене и морска техника”; през 2008 година са починали 
родителите му; г-н Ефремов съжителства с брат си – ученик в ХІ клас на ВТГ “Г. С. 
Раковски”; нямат доходи и не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности 

381.ЖЕЛА ЙОРДАНОВА ЖЕКОВА – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.212, вх.6, ет.6, 
ап.177, молба вх.№ 8-94-Ж/93/10.12.2008г.  – лицето е възрастна жена; вдовица с 
пенсия в размер на 142,68 лв.; страда от хронични заболявания, лекарствата за 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; 

382.СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЧЕВА - гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.218, вх.3, ап.83, 
молба вх.№ ОС-8-94 С/32/06.02.2009г.- лицето е вдовица; пенсионер -66г.; доходът се 
формира единствено от пенсия; има неразплатени задължения към топлофикация 
ЕАД-Варна; г-жа Жечева не притежава собственост, която би могла да бъде източник 



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

383.ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА–гр.Варна, бул. ”Сливница”№68, молба вх. № РД 
-9-94-Т/11/02.02.2009г.- лицето е безработно, живее на свободен наем; от м.Септември 
2008г. е съкратено от работа; г-жа Цонева не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

384.ЗОРКА ХРИСТОВА ЧЕРНЕВА – гр.Варна, ул. ”Димо Димов ”№4, кс. ”Победа ”, 
молба вх. №РД-9-94-З/9/06.02.2009г.- лицето е безработно; има определен 80% ТНР 
(Са гландуле маме декстра; Квадратекектомия; Дисекцио лимфонодуле аксиле); 
ежемесечно ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се 
формира от пенсия; г-жа Чернева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на други допълнителни доходи - отпуска 250 лв. задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

385.ГАНКА ГЕОРГИЕВА ПАРАСКЕВОВА – гр. Варна, жк. ”Вл.Варненчик ” бл.211, вх.1, 
ет.6, ап.22, молба вх.№ РД-9-94-Г/29/13.02.2009г.- лицето живее само; пенсионер; има 
определени 92% ТНР (мътнини  и др.заб.на роговицата); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 278,80 лв. г-жа Параскевова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 
 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности;А 

386.АНИФЕ АЛИКОЧ  ХАЛИЛ – гр.Варна, ул.”Горна студена” №74, молба вх. № РД-9-
94-А/44/13.02.2009г.-вдовица, съпругът е починал на 05.01.2009г., с три деца; г-жа 
Халил не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска  300 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

387.ДОБРИНКА ВЛАДИМИРОВА ЯНЧЕВА- гр.Варна, м-ст. ”Св.Никола ”, спирка 
“Почивка”, Общежитие”ТИХ” 124 , молба вх. № РД -9-94 –Д/64/13.02.2009г. лицето 
живее на свободен наем със синът си, които има определена ІІ група (наркотична 
зависимост, разстройство на личността, зависимост към кодеин и алкохол);  доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 124,84 лв. г-жа Енчева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

388.ВАЛЕНТИНА МИРЧЕВА МИХАЙЛОВА –гр.Варна, ул.”Ал.Василев” 55, молба вх. 
№ РД -9-94-В/32/13.02.2009г.-лицето е пенсионер на 60г.; има определена 64% 
ТНР(затлъстяване, ХБ-ІІІ ст.) ежемесечно ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 96,47 лв.; г-жа 
Михайлова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

389.АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКОВ- гр.Варна, ул.”Ал.Василев” 55, молба вх. № 
РД -9-94-А/43/13.02.2009г. - лицето е пенсионер на 64г.; има определена 54% 
ТНР(сърдечна недостатъчност) ежемесечно ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия-; г-н Алеков не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

390.ИВАНКА ПАСКАЛЕВА ПАНАЙОТОВА- гр. Варна, ул.”Дубровник”7, вх.Ж, ет.1, 
ап.15, молба вх. № РД-9-94-И/25/12.09.2009г. лицето е пенсионер на 72г.; има 
определена 74,80% ТНР(сърдечна недостатъчност) ежемесечно ползва лекарства, 
които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 
241,26лв.; г-жа Атанасова не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на други допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  
и комунално –битови потребности; 



391.МЛАДЕН ВЕСЕЛИНОВ ВАНГЕЛОВ-гр.Варна, ул. ”Владая ”№3а, молба вх. № РД-9-
94.М/60/12.02.2009г.- лицето е полусирак, студент - задочник във 
ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”-Варна; доходът се формира от пенсия,  г-н Вангелов не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни 
доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови 
потребности; 

392.ЯНКО ИВАНОВ ХРИСТОВ – гр.Варна, ул. ” Галац”4, молба вх. № РД-9-
94.Я/5/12.02.2009г.- лицето е пенсионер; има определена 96% ТНР(ХИБС) ежемесечно 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от 
пенсия в размер на 202,93 лв.; г-н Христов не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на други допълнителни доходи – отпуска 250 лв. за задоволяване на 
основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

393.ХРИСКА РУСЕВА ХРИСТОВА- гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.301, вх.9, ет.7, 
ап.46, молба вх. № РД-9-94.Х/10/16.02.2009г.- лицето е пенсионер; има определена 81 
% ТНР(цироза и фиброза на черния дроб) ежемесечно ползва лекарства, които 
частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 158,37 
лв.; г-жа Христова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
други допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

394.ЮЛИЯ  ЮЛИЯНОВА СЕМЕРДЖИЕВА – гр. Варна, кв.”Владиславово” бл.405, вх.4, 
ет.5, ет.15, молба вх.№ РД-9-94-Ю/9/16.02.2009г.- лицето заедно с двете си деца  
обитава общинско жилище – подлежащо на основен ремонт; доходът се формира от 
раб.заплата в размер на 245,00лв.; г-жа Семерджиева не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на други допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално битови потребности; 

395.СИЙКА АТАНАСОВА ШИВАРОВА –гр.Варна, ул.”Кирил и Методий” №15, 
кв.”Аспарухово”, молба вх.№ РД-9-94-С/50/09.02.2009г.- лицето е пенсионер, страда от 
множество заболявания, ежемесечно ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 84,12 лв.; г-жа 
Шиварова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

396.МАРИНКА НАЧЕВА ГЮРОВА –гр.Варна, бул.”Чаталджа” 14б, вх.А, ап.2, молба вх.
№ РД 9-94-М/42/09.02.2009г. лицето е пенсионер на 79г.; има определена 100 % 
ТНР(инсулинозависим диабет) ; доходът се формира от пенсия в размер на 155,75 лв.; 
г-жа Гюрова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

397.СТЕЛИАН ЛЮБОМИРОВ СЪБЕВ – гр.Варна, ул.”Царевец”бл. 55, вх.Б, ап.77, молба 
вх.№ РД-9-94-С/53/09.02.2009г. лицето е пенсионер по болест; има определена 100 % 
ТНР(вродени аномалии на окото) ; доходът се формира от пенсия в размер на 218,84 
лв.; г-н Събев не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

398.МОМКА ТЕНЕВА ЙОВЧЕВА - гр.Варна, ул.”Царевец”бл. 55, вх.Б, ап.77, молба вх.
№ РД-9-94-М/47/09.02.2009г. лицето е пенсионер; има определена 95 % ТНР(други 
дегеративни болести на НС) ; доходът се формира от пенсия в размер на 138,73 лв.; г-
жа Йовчева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

399.НИКОЛИНКА ПЕНЧЕВА МИТЕВА -  гр.Варна, ул.”Елин Пелин” № 24, молба вх.№ 
РД-9-94-Н/28/09.02.2009г.- лицето е пенсионер, претърпяло две операции на окото; 



доходът се формира от пенсия в размер на 128,04 лв.; г-жа Митева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

400.СНЕЖАНА ДИМОВА ВЪРБАНОВА – гр.Варна, к-с “Изгрев” 65, молба вх.№ РД-9-
94-С/52/09.02.2009г.- лицето е самотна майка с едно малолетно дете; безработна; няма 
доходи, не получава социални помощи от 31.01.2009г.; г-жа Върбанова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

401.СТОЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА – гр.Варна, жк.”Владиславово” бл.206, вх.3, 
ет.8, ап.91, молба вх.№ РД-9-94-А/33/09.02.2009г.- лицето е пенсионер на 81г.; обитава 
общинско жилище; има определени 96% ТНР (коксартроза); доходът се формира от 
пенсия в размер на 182,05г.; г-жа Атанасова не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

402.АНЕЛИЯ АСЕНОВА ВАРНАЛИЕВА- гр.Варна, ул.”Александър Василев” 47, молба 
вх.№ РД-9-94-А/33/09.02.2009г.-  лицето е безработно; на 21.01.2009г. е почина 
майката й; за погребението е взет заем;  г-жа Варналиева не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв.  за 
частично покриване на разходите по погребението; 

403.МАРИЙКА СТАНЧЕВА КИРИЛОВА – гр.Варна, ул.”Крайезерна” №26А, молба вх.
№ РД-9-94-М/44/09.02.2009г.- лицето е пенсионер; на 01.02.2009г. е починал съпругът 
и; г-жа Кирилова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за частично покриване на разходите по 
погребението; 

404.ГИНКА ЙОВЕВА ПЪРВАНОВА – гр.Варна, ул.”Иван Рилски” №45Б, молба вх.№ 
РД-9-94-Г/14/02.02.2009г.- лицето е вдовица; пенсионер; има бронхиална астма; 
ежемесечно ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се 
формира от пенсия в размер на 168,38 лв.; г-жа Атанасова не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска  200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

405.МАРИЙКА ИВАНОВА ДОЙЧИНОВ– гр.Варна, к-с “Младост” бл.149, вх.6, ет.5, 
ап.98,  молба вх.№ РД-9-94-М/35/02.02.2009г. – лицето е пенсионер; има определени 
83%  ТНР(болест на паркинсон); съжителства със сина си, който има определени 80% 
ТНР (шизофренни разстройства); доходът на семейството се формира от пенсии в 
размер на (142,29лв. +170,00 лв.) 312,29лв. и има натрупани задължения към 
топлофикация; г-жа Дойчинова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на други допълнителни доходи - отпуска 250 лв. за задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

406.СУЛТАНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, ул. “Капитан Райчо“ № 122, вх.4, 
ет.8, ап.24, молба вх.№ РД-9-94-С/42/08.02.2009г.- лицето е пенсионер; има определени 
100% с чужда помощ (последици от възпалителни болести на ЦНС), за които ползва 
лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в 
размер на 230,00лв.; има спешна необходимост от средства за ремонт на жилището; г-
жа Христова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

407.СИБЕЛ КЯМИЛ ИСМАИЛ –гр.Варна, ул. “Иглика“№7, молба вх.№ РД-9-94-
С/41/02.02.2009г.- лицето е разведено с 7годишно дете; живее на свободен наем; 
доходът се формира от раб.заплата в размерна 246,88 лв., недостатъчна за покриване 
на разходите за храна, наем, отопление и т.н. г-жа Исмаил не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 



408.ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул. “Доброволци” бл.1, вх.1, ет.2, ап.81, 
молба вх.№ РД-9-94-Е/22/03.02.2009г.- лицето е самотна майка с две малолетни деца 
(5г. и 4г.); безработна, доходът се формира единствено от социални помощи в размер 
на 50,00лв.; на 3.11.2008г. е починала майка й, за погребението на  която е взела заем; 
г-жа Иванова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи- отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

409.виолета данаилова миленова – гр.Варна, кв.”Владиславово” бл.407, вх.14, ет.1, молба 
вх.№ РД-9-94-В/26/06.02.2009г.- лицето живее с трите си деца (15г.,15г.,20г.) на 
свободен наем; има определени 75% ТНД (шизофрения); доходът се формира от 
раб.заплата в размер на 388,97лв.; г-жа Иванова не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи- 200 лв. отпуска  за задоволяване на 
основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

410.ИВАНКА АНТРАНИКОВА ГИРАНГОЗОВА – гр.Варна, ул.”Любен Каравелов” №13, 
вх.А, ет.3, молба вх.№ РД-9-94-И/22/06.02.2009г.- лицето е пенсионер;има определена 
ІІ-ра група ТНР(хемангиома хепатис миома утери калкулус ренис синистра) 
ежемесечно ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се 
формира от пенсия в размер на 150,00;сина й е безработен; г-жа Гирангозова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни 
доходи - отпуска 200 лв.  за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови 
потребности; 

411.ГИНКА БОЖИЛОВА ДЖОЙНСЪН – гр.Варна, ул.”Кирил и Методий” 45, вх.А, ет.4, 
ап.19, молба вх.РД-9-94-Г/17/05.02.2009г.- лицето живее само; от един месец е на 
работа във Фирма “Транстриумф”;на 26.01.2009г. е починала майка й, за погребението 
на която е взет заем; г-жа ДЖОЙНСЪН не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи- отпуска 200 лв. за частично покриване на 
разходите по погребението; 

412.КАЛИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА- гр.Варна, жк. “Трошево“ 36, вх.В, ет.4, ап.60, 
молба вх.№ РД-9-94-К/32/04.02.2009г.- лицето е пенсионер ; доходът се формира от 
пенсия в размер на 113,49лв; г-жа Тодорова не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване на 
основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

413.МАРГА КИРОВА КИРЯКОВА – гр.Варна, ул.”Поп Харитон”№ 87, ап.9, молба вх.№ 
РД-9-94-М/37/03.02.2009г. лицето е пенсионер на 88г., вдовица ; има определена 98,42 
% ТНР(глаукома) с чужда помощ  ; доходът се формира от пенсия в размер на 207,65 
лв.; г-жа Кирякова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
други допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

414.АТАНАСКА НЕНОВА ЖЕЧЕВА – гр.Варна, жк.”Младост” бл.140, вх.2, ап.29, молба 
вх.№ РД-9-94-А/30/06.02.2009г.-лицето е пенсионер, ползва лекарства, които частично 
се реимбурсират от НЗОК; на 29.01.2009г. е починал съпругът и за погребението е 
направен заем; г-жа Жечева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 250 лв. за частично покриване на 
разходите по погребението; 

415.МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул.”Вилите” №76, 
кв.”Аспарухово”, молба вх.№ РД-9-94-М/38/03.02.2009г.- лицето е пенсионер с 
множество заболявания; ежемесечно ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 124,00 лв.; г-жа 
Димитрова  не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

416.ЮЛИЯ СИМЕОНОВА АНДОНОВА – гр.Варна, жк.”Владиславово” бл.404, вх.3, ет.6, 



ап.46, молба вх.№ РД-9-94-Ю/6/02.02.2009г.- лицето е безработно; стряна пенсия; 
определени 21% ТНР (дисоциативно /конверзионно разтройство); г-жаАндонова  не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни 
доходи - отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови 
потребности; 

417.РАЙНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА – гр.Варна, ул.”Ж.Кюри”7, вх.А, ет.2, ап.7, 
молба вх.№ РД-9-94-Р/23/06.02.2009г.- лицето е пенсионер 79г., вдовица, има 
определена 86,6% ТНР(остеоартрози и сродни състояния); доходът се формира от 
пенсия в размер на 202,64лв.; г-жа Симеонова  не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

418.ЗДРАВКА САШЕВА ХИТКОВА – гр.Варна, ул.”Мак” 10, молба вх.№ РД-9-94-
З/7/02.02.2009г.- самотна майка с две малолетни деца (8г.,10г.); безработна; доходът се 
формира от социални помощи в размер на 50,00лв. г-жа Хиткова   не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

419.АСЕН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” , ул.”Гургуляк”14, 
молба вх.№ РД-9-94-А/04.02.2009г. лицето е пенсионер 72г.; вдовец; има определена 
ІІІ-та група ТНР (хипертонична болест ); ежемесечно ползва лекарства, които 
частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 126,78 
лв.; г-н Георгиев не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

420.АНТОАНЕТА БЯЛКОВА МИТЕВА – гр.Варна, кв.”Трошево”, ул.”Младежка” бл.38, 
ет.13, ап.97, молба вх. №РД-9-94-А/35/10.02.2009г.- лицето е семейно, има определени 
75% ТНР (шизофренни разстройства); живее на свободен наем, безработна, не 
получава доходи и парични помощи; г-жа Митева не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 150 лв. задоволяване на 
основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

421.МАРИЯ АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА – гр.Варна, жк.”Владиславово”, 
ул.”Гургулят”№28, молба вх.№ РД-9-94-М/54/11.02.2009г.-лицето е вдовица,  
безработно на социално подпомагане- 50,00лв. месечно; г-жа Митева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 150 
лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

422.НАДЯ КУМАНОВА ПЕНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Дрин”13, ет.3, ап.7, молба вх.№РД-9-
94-Н/34/12.02.209г.- лицето е семейно; пенсионер по болест, има определени 95% ТНР 
страда от множества заболявания  (системна склероза, автоимунен хепатит, нефрет , 
артрит артериална хипертония, синдром на рейно), за които ежемесечно ползва 
лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в 
размер на 155,75лв.;съпругът е безработен; Г-жа Пенчева не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. 
задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

423.ОГНЯН МИХАЙЛОВ РУПЧЕВ – гр.Варна, ул.”Кракра” №67б, молба вх.№ РД-9-94-
О/3/11.02.2009г.- лицето е безработно;  без дом; без финансови средства; живее на 
улицата; доходът се формира от пенсия в размер на 155,75лв.; г-н Рупчев не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 250 
лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

424.ИВАН РУСЕВ КОЛЕВ – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.4, вх.4, ет.5, ап.59, молба 
вх.№ РД-9-94-И/23/11.02.20009г.- лицето е пенсионер с множество заболявания за 
които ежемесечно ползва лекарства; доходът се формира от пенсия в размер на 
265,00лв; има натрупани задължения за ток, вода , телефон, за които е взел заеми; г-н 
Колев не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 



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

425.РОСИЦА НИКОЛАЕВА СТОИЛОВА – гр.Варна, жк. ”Вл.Варненчик”бл.10, вх.7, 
ет.7, ап.72, молба вх.№ РД-9-94-Р/26/10.02.2009г. –лицето е безработно има 
определени 56% ТНР страда от множество заболявания  (есенциална хипертония, 
хроничен пиелонефрит, смесено дисоциативно разстройство; доходът се формира от 
социални помощи в размер на 55,00лв.; живее във ведомствено жилище в лошо 
техническо състояние;  Г-жа Стоилова не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

426.ЕЛИСАВЕТА КИРИЛОВА БАКЪРДЖИЕВА- гр.Варна, кв.”Владиславово” бл.404, 
вх.14, ет.8, ап.206, молба вх.№ РД-9-94-Е /24/11.02.2009г.- лицето е самотна майка с 
три малолетни деца, очаква четвърто; безработна; доходът се формира от социални 
помощи; живее във ведомствено жилище; има натрупани много  финансови 
задължения, които не може да плати; г-жа Бакърджиева не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 250 лв. 
задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

427.КАРАМФИЛКА САШЕВА СТЕФАНОВА – гр.Варна, жк. ”Владиславово”, 
ул.”Св.Минков” №44,   молба вх. РД-9-94-К/37/11.02.2009г.- лицето е самотна майка с 
две деца малолетни деца; безработна; доходът се формира от социални помощи в 
размер на 70,00лв.; г-жа Стефанова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. задоволяване на основни жизнени  
и комунално –битови потребности; 

428.ЗЛАТКА АТАНАСОВА КОЛЕВА – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик”  бл.4, вх.4, ет.5, 
ап.59, молба вх.№ РД-9-94-З/10/10.02.2009г.- лицето е пенсионер – 70г. с множество 
заболявания за които ежемесечно ползва лекарства; доходът се формира от пенсия в 
размер на 113,49 лв; има натрупани задължения за ток, вода , телефон, за които е взела 
заеми; г-жа Колева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 250 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

429.ЙОРДАНКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА- гр.Варна, кв. ”Владиславово” бл.35, вх.2, ет.8, 
ап.61, молба вх.№ РД-9-94-Й/11/11.02.2009г.- лицето е пенсионер с множество 
заболявания, за които ежемесечно ползва лекарства; доходът се формира от пенсия в 
размер на 124,00 лв; г-жа Георгиева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. задоволяване на основни жизнени  
и комунално –битови потребности; 

430.НИНА СЛАВОВА ДЕЧЕВА – гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” №99, молба вх.№ РД-
9-94-Н/30/10.02.2009г.- лицето е разведено, безработно с три деца; доходът се формира 
от детските, които получава; заплатила е със заем погребението на  свекъра се Али 
Мехмед Алиев –починал на 19.01.2009г.; г-жа Дечева  не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за частично 
покриване на разходите по погребението; 

431.СНЕЖИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА- гр.Варна, жк. ”Владиславово” бл.22, вх.15, 
ап.11, молба вх.№ РД-9-94-С/58/10.02.2009г.-лицето е пенсионер по болест; има 
определени 84% ТНР  и множества заболявания (шизофрения, захарен диабет тип ІІ, 
диабетна полиневропатия), за които ежемесечно ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; синът – 80% ТНР(шизофрения); болни родители; доходите на 
семейството се формират единствено от пенсии; г-жа Йорданова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 250 
лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

432.РУСКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, ул.”Георги Пиячевич” №18, молба вх.
№ РД-9-94-Р/31/12.02.2009г.- лицето е самотна майка с 2 малки деца; обитават къща  в 



лошо техническо състояние, покривът тече, влага в стаите; лицето е безработно,  
доходът се формира от социални помощи в размер на 249,59 лв., недостатъчни  за 
извършване на ремонт на къщата; г-жа Георгиева не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 250 лв. задоволяване 
на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

433.ГЮЛШЯН МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА – гр.Варна, кв.”Владиславово” 
ул.”Св.Минков” № 14, молба вх.№ РД-9-94-Г/24/11.02.2009г. самотна майка с три 
малолетни деца; безработна; доходът и се формира единствено от месечните помощи 
за деца в размер на 205,00 лв. г-жа Мехмедова не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 250 лв. задоволяване на 
основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

434.МИХАИЛ ГЕНЧЕВ ИВАНОВ – гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Народни будители” 
№77, вх.В, ап.1, ет.1, молба вх.№ РД-9-94-М/56/ 11.02.2009г.- лицето е семейно; 
безработно; има определена І-ва група инвалидност (ДЦП); съпругата -76% ТНР 
(ДЦП); живеят на квартира с месечен наем -240,00лв.; доходът се  формира 
единствено от социална пенсия; г-н Иванов не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв.  задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

435.ЕЛКА ЧАВДАРОВА ЮРИЕВА –гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Браила”№57, молба 
вх.№ РД-9-94-Е/25/11.02.2009г. самотна майка с две малолетни деца; безработна; 
доходът и се формира единствено от месечните помощи за деца; г-жа Юриева не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

436.ГЕНОВЕВА ИВАНОВА СТАНЕВА -  гр.Варна, ул.”Иван Драсов” №25А, молба вх.№ 
РД-9-94-Г/26/12.02.2009г.- лицето е пенсионер; има определени 65% ТНР 
(олигофрения, захарен диабет, диабетна ретинопатия); доходът се формира единствено 
от пенсия в размерна 85,00 лв.; има натрупани задължения към ЕОН, които не е в 
състояние да заплати; г-жа Станева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

437.ЮЛИЯ ФИЛЕВА ФИЛЕВА – с.Тополи, ул.”Цонево” №6, молба вх.№ РД-9-94-
Ю/2/10.01.2009г.- лицето е семейно, има болно дете на 4 години с лека умствена 
изостаналост, парциална епилепсия, злокачествено новообразувание – ТНР -82%; чака 
второ дете ; работи по трудов договор на минимална работна заплата 220.00 лв.; г-жа 
Филева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови 
потребности; 

438.ЮЛИЯНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА – гр.Варна, ул.”Осогово”14, молба вх.№РД-9-
94-Ю/4/19.01.2009г. - лицето е самотна майка  на 4 деца, двете от които със сериозни 
хронични заболявания; доходът и се формира единствено от месечните помощи за 
деца в размер на 175,00лв. г-жа Стоянова не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 250 лв. задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

439.ВЕНЕТКА БОРИСОВА ЕВТИМОВА – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик”, бл.34, вх.2, 
ет.8, ап.62, молба вх.РД-9-94-В/19/30.01.2009г. На 17.01.2009г. след тежко боледуване – 
карцином на бял дроб е починал синът й, за погребението на които е вземала заем; 
доходът и се формира от трудово възнаграждение в размер на 458,00лв., изплаща 
жилищен кредит; г-жа Евтимова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 250 лв. за частично покриване на 
разходите по погребението; 

440.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НУШЕВ – гр.Варна, ул.”Студентска” бл.5, вх.В, ап.46, ет.6, 
молба вх.№ РД-9-94-Д/38/29.01.2009г. - лицето е с два ампунирани крака, множество  



хроничти заболявания; пенсионер- не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

441.ДИМИТРА СИМЕОНОВА ГРУДЕВА –гр.Варна, жк. “Пристанище” бл.3, вх.А, ет.2, 
ап.4, молба вх.№РД-9-94-Д/37/29.01.2009г.- лицето е вдовица; има определен 91% 
ТНР; страда от множества зоболявания  (полиартроза, ХБ-ІІ СТ, СМФ ІІ, Ф.К. ИБС 
ХВБСН), за които ежемесечно ползва лекарства, които частично се реимбурсират от 
НЗОК; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 213,38 лв.; живее във 
ведомствено жилище, за което плаща наем в размер на 105,86лв. – отпуска 200 
лв.задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

442.КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА- гр.Варна, жк.”Младост” бл.104, вх.1,ап.6, 
молба вх.№РД-9-94-К/23/29.01.2009г.- лицето е семейно, съпругът има определени 
95% ТНР с чужда помощ (множествена склероза); ежемесечно ползва лекарства, които 
частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 288,62 
лв.; семейството не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 1000 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

443.ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ- гр.Варна, ул.”Ангел Георгиев” № 44, молба вх.
№ РД -9-94-Д/36/28.01.2009г.- лицето не работи, има определени 75% ТНР (МСБ 
съст.след ИМИ-тромботичен инфаркт) ежемесечно ползва лекарства, които частично 
се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира от пенсия в размер на 224,69 лв.; г-н 
Ангелов не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв.  задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

444.АНКА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА – гр.Варна, жк.”Владиславово”, ул.”Св.Минков” № 
48, молба Вх.№ РД-9-94-А/20/28.01.2009г.- лицето е самотна майка с 3 малки деца; 
обитават къща  в лошо техническо състояние; Лицето е безработно,  доходът се 
формира от социални помощи в размер на 205,15лв. г-жа Станчева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи – 
отпуска 250 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

445.РУМЯНА АТАНАСОВА КОСТОВА – гр.Варна, ул.”Кап.Райчо”№107, молба вх.№ 
РД-9-94-Р/16/28.01.2009г.- лицетосъжителства с болната си от Алцхаймер майка, на 
която е личен асистент; с месечен доход-240,00 лв.; обитава къща  в лошо техническо 
състояние;   Г-жа Костова не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на други допълнителни доходи - отпуска 250 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

446.НАДКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, кв.”Владиславово”, 
ул.”Ст.Доспевски”№2, молба вх.№ РД-9-94-Н/20/28.01.2009г.- лицето е самотна майка 
с 2 малолетни деца; обитават жилище в лошо техническо състояние; лицето е 
безработно; доходът се формира от социални помощи 70,00лв.; г-жа Христова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

447.РОСИЦА ТОДОРОВА ПАМУКОВА – гр.Варна, ул.”Стефан Караджа” №2, молба вх.
№ РД-9-94-Р/14/26.01.2009г.- лицето е самотна майка с малолетно дете;. живее на 
свободен наем, безработна, не получава доходи и парични помощи; г-жа Памукова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 300 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

448.ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ- гр.Варна, ул.”Морава” №9, молба вх.№РД-9-
94-В/9/20.01.2009г.- лицето е претърпяло злополука – при работа с ъглошлайф 
отрязани 2 пръста на лява ръка и скъсано сухожилие на дясна ръка; безработен, не 
получава доходи и парични помощи; г-н Димитров - не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. задоволяване на 



основни жизнени  и комунално –битови потребности; 
449.ПЕТРОМИЛА ТОМОВА АТАНАСОВА – гр.Варна, ул.”Ген.Колев” №16, вх.А, ет.3, 

молба вх.№РД-9-94-П/7/20.01.2009г.- лицето е семейно; има определени 30% ТНР 
(др.артрози); съпругът -74% ТЕЛК (разтр.на личността и поведението); ниски доходи; 
семейството  не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

450.АНАСТАСИЯ СТОЙЧЕВА ЧЕРНАЕВА- гр.Варна, ул.”Георги Бенковски” №81, ет.3, 
ап.11, молба вх.№РД-9-94-А/15/19.01.2009г.- лицето е вдовица, пенсионер на 80г., 
страда от множество заболявания; доходът се формира единствено от пенсия в размер 
на 188,89лв. и не може да разчита на роднини за финансова подкрепа; г-жа Чернаева 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

451.ДОБРИНКА МАРИНОВА СЕМОВА – гр.Варна, ул.” Д-р Селименски” бл.13, вх.Б, 
ет.2, молба вх.№ РД-9-94-Д/17/16.01.2009г.- лицето е вдовица, пенсионер на 77 г., 
доходът се формира единствено от пенсия в размер на 136,00 лв. и не може да разчита 
на роднини за финансова подкрепа; г-жа Семова не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. задоволяване на 
основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

452.ЕВДОКИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА – гр.Варна, жк.”Възраждане” бл.64, вх.1, ет.5, 
ап.64, молба вх.№ РД-9-94-Е/5/16.01.2009г.- лицето вдовица, пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 238,41лв.; синът и е починал на 
24.09.2008г. и за погребението е направила заеми; г-жа Георгиева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. за частично покриване на разходите по погребението; 

453.ГИНКА ПЕНЕВА ВАСИЛЕВА – гр.Варна, ул.”Добри Войников” -35 партер, молба 
вх.№ РД-9-94—Г/7/15.01.2009г. лицето е вдовица; с присъдено решение на ВОК 
отглежда двете си внучета едното от които тази година е абитуриентка; доходът на 
семейството се формира  единствено от пенсия за инвалидност чл.74 КСО в размер на 
85,12лв.; г-жа Василева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 500 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

454.БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, кв. ”Владиславово” бл.304, вх.7, 
ет.6, ап.107, молба вх.№ РД-9-94-Б-/2/15.01.2009г.- лицето е самотна майка с 2 
малолетни деца,  безработно, има определени 100% ТНР с чужда помощ (вродени 
аномалии на окото-100% слепота); доходът се формира единствено от пенсия в размер 
на 218,84лв. и не може да разчита на роднини за финансова подкрепа; г-жа Димитрова 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 400 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

455.СУЛТАНА АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА – гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Пролет” 6, 
молба вх.№ РД-9-94-С/23/14.01.2009г.- лицето е семейно с две деца, безработно; 
съпругът е в затвора; доходът се формира единствено от социални помощи в размер на 
100,00 лв.;      г-жа Юсеинова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. задоволяване на основни жизнени  
и комунално –битови потребности; 

456.ТРАЙКА ЙОРДАНОВА ТРОЕВА- гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.406,вх.21, ет.2, 
ап.28, молба вх.РД-9-94-Т/1/13.01.2009г.- лицето е вдовица, пенсионер; има 
определена ІІ гр. ТЕЛК; живее на свободен наем -70,00 лв.; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 172,60 лв.;   г-жа Троева не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. 
задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

457.ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ- гр.Варна, ул.”Габрово” №34а, молба вх.№ РД-9-94-



И/3/12.01.2009г.- лицето е семейно с две малолетни деца; живее на свободен наем 
-120,00лв.; съпругата е безработна; доходите на семейството  са в размер на 500,00лв. ; 
г-н  Иванов не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

458.САШКА САВОВА КУРТЕВА – гр.Варна, кв.”Чайка” бл.31, вх.Г, ап.84, молба вх.№ 
РД-9-94-С/13/09.01.2009г.- лицето е вдовица с две деца- студент и ученик ХІ кл.; 
доходите на семейството са в размер на 543,06лв. г-жа Куртева  не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

459.ЗОРКА АНТОНОВА СТЕФАНОВА – гр.Варна, ул.”Иван Аксаков” вх.А, ет.8, ап.45, 
молба вх.№ РД-9-94-З/1/07.01.2009г.- лицето е вдовица; съпругът е починал на 
26.10.2008г.,за  погребението е взет  заем;  доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 176,27лв. г-жа Стефанова  не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за частично покриване на 
разходите по погребението; 

460.ДЕСПА СТОЯНОВА ПЕТКОВА –гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик”, бл.33, вх.1, ет.2, 
ап.90, молба вх.№ РД-9-94-Д/3/08.01.2009г.- лицето безработно, има определен 38% 
ТНР (МСБ) ежемесечно ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; 
г-жа Петкова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 150 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

461.РУСКА ДЕНКОВА ТРЕНДАФИЛОВА – гр.Варна, ул.”Вяра” бл.4, вх.5, ет.3, ап.7, 
молба вх.№ РД-9-94-Р/5/08.01.2009г.- лицето е попечител на болната си дъщеря 
Дарина Трендафилова -34г. с определена инв. първа група с чужда помощ (тежка 
олигофрения – имбецилност – средна степен еретичен вариант); доходът на 
семейството се формира единствено от пенсия в размер на 164,03лв.; семейството не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни 
доходи - отпуска 300 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови 
потребности; 

462.ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, кв.”Трошево” ул.”Радост” бл.2, 
вх.В, ет.1, ап.4, молба вх.№ РД-9-94-Д/2/07.01.2009г.- лицето живее само, пенсионер 
по болест има определен 91% ТНР (мозъчен инфаркт); доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 155,75лв.; живее в общинско жилище; има  
натрупани задължения към топлофикация в размерна 803,46лв.; г-н Георгиев не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни 
доходи - отпуска 300 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови 
потребности; 

463.МАРИНКА БРАТАНОВА АТАНАСОВА – гр.Варна, ул.”Кирил и Методий” № 101А, 
молба вх.№ РД-9-94-М/5/506.01.2009г.- лицето е платило погребението на съсед – 81г., 
починал на 27.12.2008г.; починалото лице няма живи роднини, които да извършват 
погребението; г.жа Атанасова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на други допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за частично покриване на 
разходите по погребението; 

464.АТАНАС СТОЯНОВ КОДЖАБАШЕВ- гр.Варна, ул.” Патриарх Ефтимий” 42, вх.А, 
ет.5, ап.12, молба вх.№ РД-9-94-А/5/09.01.2009г.- лицето е пенсионер с множество 
заболявания; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 145,74лв.; г-н 
Коджабашев не притежава собственост, която би могла да бъде източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

465.ЗАПРЯНКА НИКОЛОВА ЕНЕВА – гр.Варна, кв.”Чайка” бл.31, вх.Г, ап.84, молба вх.
№ РД-9-94-З/2/09.01.2009г.- лицето е пенсионер, вдовица; доходът се формира 



единствено от пенсия в размер на 172,62лв., които са недостатъчни за покриване на 
разходите за отопление; г-жа Енева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на други допълнителни доходи - отпуска 200 лв. задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

466.МИНКА СТАНЕВА КОТЛАРОВА -  гр.Варна, жк.”Възраждане” бл.51, вх.5, ап.102, 
молба вх.№ РД-9-94-М/13/12.01.2009г.- лицето е пенсионер, страда от множество 
заболявания; има определен 92.28% ТНР (хипертонична болест ІІІстадии) ежемесечно 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 155,75лв., които са недостатъчни за покриване на 
разходите за храна и отопление; г-жа Котларова не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 250 лв. задоволяване 
на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

467.ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МАЛЕШКОВА- гр.Варна, кв.”Левски”, 
ул.”Дубровник”№19, молба вх.№ РД-9-94-Ю/3/02.01.2009г.- лицето е безработно и 
живее с дъщеря си, която е с ІІ-ра група ТНР; обитават стая под наем (100,00) лв. в 
лошо техническо състояние; доходът се формира от пенсията на дъщерята – 90,00лв. 
които са недостатъчни за покриване на разходите за лекарства, храна и отопление; г-
жа не притежава собственост, която би могла да бъде Малешкова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на други допълнителни доходи - отпуска 
250 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

468.ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, ул.”Ружа”, бл.8, ет.5, ап.23, 
молба вх.№ СДЖ-9-94-В/1/13.01.2009г.- лицето живее само; пенсионер по болест от 
20г.; има определен 97% ТНР (шизофрения);  живее на свободен наем; г-н  Георгиев  
не притежава собственост, която би могла източник на други допълнителни доходи - 
отпуска 200 лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

469.АНТОНИЯ СИМЕОНОВА ВЪЛЧАНОВА – гр. Варна, ул. “Гоце Делчев”, молба с вх. 
№ РД-9-94-А/69/26.02.2009г. – лицето съжителства с майка си, която има поставена 
диагноза Са на стомаха. Родителите са разведени и не може да разчита на подкрепа от 
бащата; доходът се образува от заплатата на майката, която към настоящия момент е в 
болнични; г-ца  Вълчанова  не притежава собственост, която би могла източник на 
други допълнителни доходи - отпуска 500 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 

470.СТОЯНКА КИРИЛОВА СТОЯНОВА – гр. Варна, ул. “Страхил войвода” № 45, ет. 5, 
ап. 9, молба с вх. № РД-8-94-С/195/05.06.2008г. – лицето е възрастна жена в пенсионна 
възраст с доход, формиран единствено от пенсия в размер на 102,85 лв.; г-жа Стоянова 
Георгиев  не притежава собственост, която би могла източник на други допълнителни 
доходи; ползва лекарства, които не се реимбурсират от НЗОК - отпуска 250 лв. 
задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

471.ДОБРА ТОДОРОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, ул. “Княз Николай Николаевич” № 21, 
ет. 4, ап. 15, молба с вх. № РД-9-94-Д/329/16.10.2008г. – лицето има определени 51% 
ТНР (стенокардия; ИБС АП; ХБ ІІІ ст.); г-жа Николова е претърпяла оперативна 
намеса за отстраняване на туморно образование; доходът се формира от пенсия в 
размер на 135,80 лв.; г-жа Николова  не притежава собственост, която би могла 
източник на други допълнителни доходи - отпуска 300 лв. задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

472.НИКОЛА БАЦОВ НИКОЛОВ – гр. Варна, ул. “Княз Николай Николаевич” № 21, ет. 
4, ап. 15, молба с вх. № РД-9-94-Н/206/16.10.2008г. – лицето има определени 96% ТНР 
(полиартроза; левостранна коксартроза с контрактура; двустранна гонартроза с 
контрактура; деформираща спондилоза); доходът се формира от пенсия в размер на 
194,32 лв.; г-н Николова  не притежава собственост, която би могла източник на други 
допълнителни доходи - отпуска 300 лв. задоволяване на основни жизнени  и 
комунално –битови потребности; 



473.АЛЕКСАНДЪР ЛИЛЯНОВ СПАСОВ – гр. Варна, ул. “Кракра” № 2, молба с вх. № 
РД-9-94-А/126/23.04.2009г. – лицето е възпитаник на ДДЛРГ “Княгиня Нажеда” – 
последна година; през месец юни предстои дипломиране и абитуриентски бал и 
напускане на специализираната институция - отпуска 500 лв. задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

474.ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул. “Кракра” № 2, молба с вх. № РД-
9-94-Ю/18/23.04.2009г. – лицето е възпитаник на ДДЛРГ “Княгиня Нажеда” – 
последна година; през месец юни предстои дипломиране и абитуриентски бал и 
напускане на специализираната институция - отпуска 500 лв. задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

475.ЕНГИН САЛИ САЛИ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Светослав Минков” № 
53, молба с вх. № РД-9-94-Е/62/23.04.2009г. – лицето страда от Шизофрения; след 
претърпяна злополука; счупена лява подбедрица, гръдно-коремна трвма, г-н Сали е 
опериран; към момента не получава доходи и няма собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 лв. задоволяване на основни 
жизнени  и комунално –битови потребности; 

476.ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ЙОВЕВА – гр. Варна, ул. “Страхил войвода” № 12, ет. 3, 
ап. 9, молба с вх. № РД-9-94-В/92/22.04.2009г. – лицето е разведена с две деца – 
ученици ІV и VІ клас на Оздравително училище “Д-р Никола Димитров”; доходът се 
формира от работни заплати в размер на 208,33 лв. средно; г-жа Йовева не претежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 200 
лв. задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; 

477.ТОТКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА -  гр.Варна, жк.”Левски”VІІІ, ул.”Подвис” 
бл.32,вх.1, ап.41, молба вх.№ РД-8-94-Т/137/29.12.2008г. – лицето е вдовица майка на 
две пълнолетни деца – ученици последна година, едно от които има определени  95% 
ТНР с чужда помощ (шизофрения; асоциално поведение); предстои абитуриентски 
бал; доходът се формира от работна заплата в размер на 220,00 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. 

478.АСЯ АСЕНОВА КАБАКЧИЕВА – гр.Варна, ул.”Огоста” 5, молба вх.№ РД-9-94-
А/12/19.01.2009г. – лицето е  майка на 6-годишно дете; безработна; доходът се 
формира от социални помощи в размер на 35,00 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 

479.ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА МАНОЛОВА – гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” №105, молба 
вх.№ РД-9-94-Д/30/17.02.2009г. -     лицето е многодетна майка на четири деца; на 
21.01.2009г. е починала Господинка Василева Манолова – майка на г-жа Манолова; за 
погребението й са взети пари на заем; не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности 

480.ИВЕЛИН СЛАВОВ ИВАНОВ – гр.Варна, ул.”Изгрев” № 1-а, молба вх.№ РД-9-94-
И/7/17.02.2009г. – лицето има определени 72% ТНР (остеомиелит); г-н Иванов живее в 
общинско жилище, което се нуждае от ремонт; доходът се формира от пенсия в размер 
на 243,47 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; 

481.ЕЛКА ТРАЙКОВА ДИМОВА –гр.Варна, ул.”Найчо Цанов” №81, молба вх.№ РД-9-
94-Е/19/30.01.2009г. – лицето е самотна майка на две деца (на 3 и 4 години); доходът се 
формира от социални помощи в размер на средно 254.23 лв. на месец; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

482.АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ДЕМИРОВА – гр.Варна, ул.”Гургулят”16, молба вх. РД-9-94-



А/23/29.01.2009г. – лицето е самотна майка на 2-годишно дете; средният месечен 
доход се формира от социални помощи и майчински в размер 164.62 лв.; г-жа 
Демирова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

483.СТАНКА ИВАНОВА РАДЕВА – гр.Варна, ул.”Горски пътник” №18-а, молба вх.№ 
РД-9-94-С/33/17.02.2009г. – лицето е самотна майка с две деца – ученик в 7 клас и бебе 
на 6 месеца; средният доход на семейството е формиран от социални помощи и 
майчински в размер на 134,50 лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

484.СЛАВКА ЯНЕВА ЛЕОНДИЕВА – гр.Варна, бул.”Народни будители” бл.49, ет.1, 
ап.27, молба вх.№ РД-8-94-С/398/17.12.2008г. – лицето е с диагноза шизофрения; 
доходът се формира от пенсия в размер на 218,84 лв.; г-жа Леондиева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

485.СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА – гр.Варна, жк. ”Вл.Варненчик” ,бл.408, 
вх.5, ет.4, ап.12, молба Вх.РД-9-94-С/30/27.01.2009г. – лицето има определени 58% 
ТНР (злокачествено новообразование  на окото); г-жа Тодорова е разведена и отглежда 
сама двете си деца; доходът се формира от пенсия в размер на 106,11 лв.; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 250 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

486.МИТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ – гр.Варна, жк.”Аспарухово”, ул.”Перник” бл.2, 
вх.А, ет.1, ап.2, молба вх.№ РД-9-94-М-16/15.02.2009г. – лицето е бивш затворник; с 
непостоянна трудова заетост и доходи; не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

487.АЛБЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Браила” 13, молба вх.№ РД-8-94-
А/301/02.12.2008г. – лицето е майка на две деца – съответно  на 3г. с определени 100% 
ТНР (ретроградна фиброплазия; умерена умствена изостаналост) и ученик в VІ клас 
на СОУ за деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов”-гр. Варна; доходът се 
формира от работна заплата от 220,00 лв. (като личен асистент по НП АХУ); не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

488.МЪЙДИН СЮЛЕЙМАН ХЮСЕЙН- гр. Варна, ул.”Райко Даскалов”№9, молба вх.№ 
РД-9-94-М/20/19.01.2009г. – лицето е вдовец; на 17.07.2008г. е починала съпругата му; 
г-н Хюсеин няма доходи и не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

489.ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ – гр.Варна, жк.”Аспарухово”, ул.”Перник”, бл.2, 
вх.А, ет.1, ап.2, мобла вх.№ РД-9-94-Г/8/15.01.2009г. – лицето е бивш затворник; 
безработен с регистрация в Дирекция “Бюро по труда”; г-н Тодоров не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

490.РАДКА ВЪРБАНОВА ПЕНЕВА – гр.Варна, ул.”Тодор Икономов” №36, молба вх.№ 
РД-9-94-р/3/07.01.2009г. – лицето е възрастна жена на 86 години; съжителства с внук 
си, който страда от чести депресивни състояния; студент е в ИУ спец. “Икономика на 
туризма”; доходът се формира от пенсия в размер на 165 лв.;г-жа Пенева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

491.МАРА ДАНАИЛОВА ПЕЕВА – гр.Варна, ул.”Добрин Василев” №23, молба вх.№РД-



8-94-М/397/03.12.2008г. – лицето е възрастна жена в пенсионна възраст; през 2008г. 
последователно счупва и двете си тазобедрени стави; не може да се обслужва сама; за 
г-жа Пеева се грижи дъщеря й, която също е болна; доходът се формира от пенсия в 
размер на 102,00 лв.; г-жа Пеева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

492.НАФИЗЕ ДЖАФЕРОВА РИЗАЕВА- гр.Варна, ул.”Осогово” №2, молба вх.№ РД-9-
94-Н/14/21.01.2009г. – лицето е пенсионер; страда от хипертонична болест на сърцето; 
остър белодробен тромбоемболизъм; ползва лекарства, които се реимбурсират 
частично от НЗОК; г-жа Ризаева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

493.ИВАН НАЙДЕНОВ АТАНАСОВ- гр.Варна, ул.”Ботевградски проход”№ 11, молба 
вх.№ РД- 8-94-И/228/20.11.2008г. – лицето има определени 52% ТНР(глаукома); г-н 
Атанасов няма доходи и не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

494.ЗЮХРЕ ИБРАХИМ НАЗИФ – гр.Варна, ул.”Илю Войвода” №18А, молба вх.№ РД- 
РД-8-94-З/97/22.12.2008г. – г-жа Назиф е разведена и сама отглежда двете си деца 
(близнаци на 2г.); доходът се формира от детски в размер на 75,00 лв.;г-н Назиф не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

495.ЗЮМБЮЛКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА- гр.Варна, жк. ”Владиславово”,  ул.”Гургулят” 
№16, молба вх.№ РД- 9-94-З/6/ 29.01.2009г. – лицето е разведено; живее сама; от скоро 
е безработна; г-жа Ангелова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности 

496.ДАФИНКА КОЛЕВА НУШЕВА- гр.Варна, ул.”Студентска” бл.5, вх.В, ап.48, молба 
вх.№ РД- 9-94-Д/41/29.01.2009г. – лицето постъпва на 06.01.2009г. в болница с 
диагноза ту церебри (менингеома)регио париталис декстра, рецидив. реоперацио. 
ексциозио ту; не получава доходи след престоя в болницата; г-жа Нушева не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

497.КРАСИМИРА БОЯНОВА ЙОТОВА – гр.Варна, жк.”Чайка” бл.64, ет.13, ап.49, молба 
вх.№РД-9-94-К/50/25.02.2009г. – лицето е вдовица;  на 07.12.2008г. е починал съпругът 
й; г-жа Йотова има определени 26% ТНР (есенциална хипертония; ХБ ІІ ст.); доходът 
се формира от средна месечна работна заплата в размер на 97,88 лв.; г-жа Йотова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

498.ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ-гр.Варна, ул.”Никола Корчев” 3, молба вх.№ РД-9-94-
Й/14/23.02.2009г. – лицето има определена трета група ТНР (глухота); доходът се 
формира от пенсия в размер на 115 лв.; г-н Димов не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

499.ЗЛАТКА ХРИСТОВА ТУМБЕВА – гр.Варна, ул.”Батак” №6, ап.45, молба вх.№ РД-9-
94-З/19/25.02.2009г. – лицето е вдовица; на 20.02.2009г. е починал съпругът й; за 
погребението са взети пари на заем; г-жа Тумбева има определени 76% ТНР 
(коксартроза); доходът се формира от пенсия в размер на 170,77 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; 
500.ЕЛЕНКА КИРИЛОВА СТАНЧЕВА- гр.Варна, ул.”Моряшка”№3, молба вх.РД -9-94-

Е/36/25.02.2009г. – лицето е в предпенсионна възраст; безработна с регистрация в 
Дирекция “Бюро по труда” доходът се формира от социални помощи в размер на 40,15 
лв.; г-жа Станчева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

501.ИЛИЯ САШЕВ ВАСИЛЕВ- гр.Варна, ул.”Пробуда” № 229, молба вх.№РД-9-94-
И/36/25.02.2009г. – лицето има определена първа група с чужда помощ ТНР 
(шизофренни психози); доходът се формира от пенсия в размер на 180,44 лв.;  г-н 
Василев не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

502.ОСМАН САЛИМ ХАСАН – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 229, молба вх.РД-9-94-
О/4/25.02.2009г. – лицето има определени 75 % ТНР (шизофрения); доходът се 
формира от пенсия в размер на 101,78 лв.;   г-н Хасан не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

503.ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА – гр.Варна, ул.”Пробуда” №155, молба вх.№ 
РД-9-94-В-/49/25.02.2009г. - лицето има определени 80 % ТНР (шизофрения); доходът 
се формира от пенсия в размер на 101,78 лв.;   г-жа Пенева не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

504.МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА МАНОЛОВА – гр.Варна, ул.”Дубровник”№22, молба вх.
№ РД -9-94-М/78/25.02.2009г. – лицето е разведено с две деца – ученик в V клас на ОУ 
“Черноризец Храбър” и дете на една година; доходът се формира от майчински; г-жа 
Манолова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

505.БОЖИДАР ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ – гр.Варна, жк. ”Трошево” бл.19, вх.Б, ет.5, 
ап.57, молба вх.№ Р№-9-94-Б/19/25.02.2009г. – на 20.02.2009г. е починал Димитър 
Господинов Филипов – баща на г-н Господинов; за погребението са взети пари на 
заем; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

506.ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА – гр.Варна, ул.”Кап.Райчо” 77, молба вх.№ 
РД-9-94-Е/32/24.02.2009г. – лицето съжителства със съпруга  си, който има определена 
първа група с чужда помощ ТНР (други органични психотонични състояния; 
десностранна спастична хемипареза); доходът се формира от пенсия в размер на 
296,74 лв.; г-жа Диамандиева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

507.ЮРМЮЗ САЛИ ЯШАР – гр.Варна, ул.”Орлово гнездо” 29, молба вх.№ РД-9-94-
Ю/11/23.02.2009г. – лицето е вдовица; на 31.01.2009г. е починал съпругът й; г-жа Яшар 
има определени 77.5% ТНР (инсулинозависим диабет);  г-н Яшар не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

508.МАРИАНА СТОИЛОВА КИРИЛОВА – гр.Варна, ул.”Н.Геров” №68, вх.А, ет.5, 
молба вх.№ РД-9-94-М/75/23.02.2009г. – лицето е самотна майка на едно дете – ученик 
в VІІ клас на СОУ “Найден Геров”; г-жа Кирилова е безработна с регистрация в 
Дирекция “Бюро по труда”; доходът се формира от социални помощи в размер на 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; 

509.ИЛИЯ ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ – гр.Варна, ул.”Свобода” №18, молба вх.РД-9-94-
И/29/23.02.2009г. – лицето е разведено с две деца – ученици, за които се грижи сам; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

510.ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ВЛАХОВА – гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Мур” 17, 
вх.Б, ет.3, ап.27, молба вх. №  РД-9-94-Д/72/19.02.2009г. – лицето е самотна майка на 
дете на 2 години; доходът се форира от средна месечна работна заплата в размера на 
229,22 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; 

511.СТАНКА ВЕЛИКОВА СОТИРОВА –гр.Варна, жк. ”Вл.Варненчик” бл.302, вх.8, ет.1, 
ап.1, молба вх.№ РД-9-94-С/82/25.02.2009г. /от името на Стамат Великов Станков/ - г-
жа Сотирова е определена за настойник на г-н Стамат Великов Станков и подава 
молбата от негова име; г-н Стаматов има определена втора група ТНР (лека 
олигофрения; дебилност тежка степен); доходът се формира от пенсия в размер на 
111,03 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; 

512.ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА – гр.Варна, жк.”Владиславово” ул. 
“Гургулят” №29, молба вх.№ РД-9-94-Л/16/19.02.2009г. – лицето има определени 71 % 
ТНР (фиброза и цироза на черния дроб); доходът се формира от пенсия в размер на 
142.29 лв.; г-жа Йорданова не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

513.СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, жк.”Владиславово” бл.405, 
молба вх.№ РД-9-94-С/76/23.02.2009г. – лицето е в пенсионна възраст; съжителства 
със съпруга си; доходът се формира от пенсии в размер на 295,26 лв. (за двамата), от 
които изплащат 100,00 месечно заем към банка; не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

514.АЛЕКСИ АСЕНОВ КАБАКЧИЕВ - гр. Варна, ул. “Браила” № 5, молба с вх. № РД-9-
94-А/16/21.01.2009г. – лицето има определени 51% ТНР (ХБ на сърцето; ХОББ); 
доходът се формира от пенсия в размер на 270,97 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; 

515.ВИЧО ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ - гр. Варна, ул. “Дубровник” бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, 
молба с вх. № РД-9-94-В/29/11.02.2009г. – лицето е подало документи за пенсиониране 
и в момента не получава никакви доходи; г-н Янчев не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

516.ФИДЕС САМИ РЕДЖЕБ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 18, вх.4, ап. 62, 
молба с вх. № РД-8-94-Ф/20/08.07.2008г. – лицето има определени 52% ТНР 
(рецидивиращо депресивно разстройство); доходът се формира от пенсия в размер на 
95,94 лв.; г-жа Реджеб ползва лекарства, които частично се реинбурсират от НЗОК; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

517.АЛБЕНА КАТЕЛИЕВА НЕДЕВА – гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 47, вх. 3, ап. 51, 
молба с вх. № РД-9-94-А/47/16.02.2009г. – лицето е самотна майка на едногодишно 



дете; доходът се формира от майчински; г-жа Недева не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

518.ИВАН НЕДЕЛЧЕВ БЪЧВАРОВ – гр. Варна, бул. “Хр. Ботев” № 6, вх. Г, ет. 4, ап. 27, 
молба с вх. № РД-8-94-И/182/13.08.2008г. – г-н Бъчваров е Председател на Съюза на 
свободните писатели – филиал Варна; съжителства със съпругата си; доходът на 
семейството се образува от пенсии в размер на общо 304,98лв.; семейството ползва 
лекарства, които не се реимбурсират от НЗОК;  не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

519.ДИМИТРИЧКА ЛЕФТЕРОВА ЖЕЛЕВА – гр. Варна, ж.к. “Трошево”, бл. 36,  вх. А, 
ет. 8, ап. 24, молба с вх. № РД-9-94-Д/65/16.02.2009г. – лицето е в пенсионна възраст с 
пенсия от 113,49лв.; г-жа Желева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

520.ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ – гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” № 82, ет. 7, ап. 52, 
молба с вх. № РД-9-94-П/57/23.03.2009г. – лицето има определени 92% ТНР (хронична 
исхемична болест на сърцето); пенсията е в размер на 197,00лв.; 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; 

521.РОЗА КРАСИМИРОВА РАДЕВА – гр. Варна, ул. “Боян Илиев” № 25, молба с вх. № 
РД-9-94- Р/68/26.03.2009г. – лицето е самотна майка на две деца на 1 и 2 години; 
доходът се формира от майчински и социални помощи - средно месечно 326,38 лв.; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
децата страдат от хронични заболявания и боледуват често – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

522.РОЗА ЖЕЛЕВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ул. “Езеро” № 4, молба с вх. № РД-9-94-
Р/54/16.03.2009г. – лицето е вдовица; на 04.01.2009г. е починал съпругът й; за 
погребението са взети пари на заем; г-жа Василева не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

523.АНГЕЛ ЯНКОВ ТОШЕВ – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 7, вх. 6, ет. 2, ап. 107, 
молба с вх № СДЖ-9-94-А/2/29.04.2009г. – лицето е военноинвалид с определена 
първа група без чужда помощ; към настоящия момент г-н Тошев очаква да получи 
новото си ЕР на ТЕЛК и не получава доходи; не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 250 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

524.ЮЛИЯ КИРИЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА – гр. Варна, ул. “Граф Игнатиев” № 6, вх. Б, 
ап. 14, молба с вх. № РД-9-94-Ю/20/27.04.2009г. – лицето има определени 100% ТНР 
(Са винграцили) с чужда помощ; доходът с формира от пенсия в размер на 261,90 лв.; 
г-жа Чешмеджиева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

525.ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА КЬОСЕВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 5, вх. 2, ет. 7, 
ап. 39, молба с вх. № РД-9-94-В/97/27.04.2009г. – лицето е  многодетна майка на три 
деца – ученик в ІV клас на СОУ “Пейо Яворов” и близначки на 2 години; доходът се 
формира от работна заплата в размер на 240,00 лв.; г-жа Кьосева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 250 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

526.ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 214, 
вх. 7, ап. 202, молба с вх. № РД-9-94-В/96/27.04.2009г. – лицето е безработно, не 



получава обезщетение за безработица; разчита на помощ от близки за себе си и за 
детето си – ученик в ІV клас на ОУ “К. Арабаджиев”; г-жа Атанасова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

527.АЛЕКСАНДЪР НАДЕЖДОВ ВАСИЛЕВ – гр. Варна, ул. „К. Райчо” № 107, молба с 
вх. № РД-9-94-А/130/24.04.2009г. – лицето страда от епилепсия; състояние след 
краниотомия в ляво окципитално при ЧМТ; г-н Василев няма доходи и не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 250 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

528.МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ИБРЯМОВ – гр. Варна, ул. “Наум” № 43, молба с вх. № РД-
9-94-М/159/24.04.2009г. – лицето има определени 50% ТНР (ХИБС); към момента не 
получава доходи, тъй като очаква да получи пенсия; г-н Ибрямов не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

529.СИМОНА СТЕФАНОВА ГЕНОВА – гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 103, ет. 4, 
ап. 115, молба с вх. № РД-9-4-С/140/24.04.2009г. – лицето е самотна майка на 11 
месечно бебе; доходът се формира от майчински; г-жа Генова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

530.ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА – гр. Варна, бул. “Чаталджа” № 97, вх. Б, ет. 
5, ап. 24, молба с вх. № РД-9-94-29.04.2009г. – г-жа Дякова  е разведена; живее на 
свободен наем; доходът се формира от работна заплата като чистачка в Медицински 
колеж – Варна; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи; страда от заболявания, за чието лечение ползва лекарства, 
които не се реинбурсират от НЗОК – отпуска 250 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

531.ИЛМИЯ НАЗИФОВА ЯШАРОВА – гр. Варна, ул. “Арда” № 8, молба с вх. № РД-9-
94-И/94/29.04.2009г. – лицето е многодетна майка на три непълнолетни деца; доходът 
на семейството се формира от работна заплата в размер на 312,00 лв. (като приемен 
родител); не притежават собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

532.ЛИЛИЯ ЛАЗАРОВА ПЕЕВА – гр. Варна, ул. “Добрин Василев” № 23; ул. “Струга” 
№ 43, ет. 7, ап. 89, молба с вх. № РД-8-94-Л/80/27.11.2008г. – на 16.03.2008г., след 
продължително боледуване, е починал Лазар Пеев Георгиев – баща на г-жа Пеева; 
същата съжителства с болната си майка; доходът на семейството се формира от 
работна заплата в размер на 512,68 лв.; не притежават собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

533.ЕЛЕОНОРА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА – гр. Варна, ж.к. “Победа” бл. 6, ет. 4, ап. 47, 
молба с вх. № ОС-9-94-Е/3/02.02.2009г. – лицето има определена втора група ТНР 
(вродени костно мускулни деформитети; ампутацио амниотика антебрахили 
синистра); г-жа Йорданова е без ръка, ползва протеза, която трябва да подмени; за 
изработването й са необходими  19 000 лв.; г-жа Йорданова е състезател по спортна 
стрелба на СК “Икар” – отпуска 2 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

534.БОГОМИЛКА КРУМОВА МАНОЛОВА – гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 219, 
вх. 3, ет. 1, ап. 65, молба с вх. № ОС-9-94-Б/1/26.01.2009г. – лицето има определена 
първа група с чужда помощ ТНР (невро мускулна атрофия; долна вяла парапареза; 
състояние след ампутация на лявата подбедрица по Стайм и дясно стъпало Шопарт); 
г-жа Манолова, ползва протези, които трябва да подмени; за изработването им са 
необходими  3 143,40 лв.; г-жа Манолова е Председател на СК “Икар” – отпуска 2 000 



лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
535.СТЕФАН ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ – гр. Варна, ул. “Генерал Гурко” № 13, вх. А, ет. 3, ап. 9, 

молба с вх. № ОС-9-94-С/2/27.02.2009г. - – лицето има определени 80% ТНР 
(травматична ампутация на бедрото); г-н Щерев ползва протеза, която трябва да 
подмени; за изработването й са необходими  3450,00 лв. – отпуска 2 000 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

536.НЕРИМАН ТЕФИК ИБРЯМОВА– гр.Варна, ул.”Капитан дядо Никола” № 9, молба 
вх.№ РД-9-94.Н/94/07.05.2009 г. – синът на лицето Рейхан Бейханов Мехмедов е 
абитуриент; доходът на семейството се формира от работната заплата на майката в 
размер на 116 лв.; г-жа Ибрямова не притежава собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

537.ОГНЯН ЯНЧЕВ ДИКОВ – гр.Варна, ул.”Найден Геров “ 41, ет.ІІ, ап.3, молба вх.№ 
РД-9-94-0/9/08.05.2009г.- семеен, дъщеря студентка; лицето има определени 78% ТНР 
(травматична ампутация на подбедрицата); освободен от работа; към момента не 
получава доходи, тъй като очаква да получи пенсия; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

538.МАРИЯ ВЕЛИКОВА САПУНДЖИЕВА – гр.Варна, ул.”Тича” №2; молба вх.№ РД-9-
94-М/170/07.05.2009г.- тричленно семейство: съпругът с 76% ТНР(захарен диабет-
неинсулиновзависим), синът -75% ТНР(шизофрения)  и г-жа Сапунджиева – 90% 
ТНР(злокачествено новообразование на шийката на матката); доходите на семейството 
се формират от пенсии; г-жа Сапунджиева не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

539.ТОДОР НИКОЛОВ ГРОЗЕВ- гр.Варна, ул.”Гладстон” №2, вх.В, ет1, ап.42, молба с 
вх.№ РД-9-94-Т/40/07.05.2009г.- тричленно семейство, майка безработна, брат ученик;  
лицето има определени 60% ТНР(шизофрения); доходът на семейството се формира от 
пенсия  в размер на 65лв.; г-н Грозев не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

540.ЗАХАРИ АНАНИЕВ ЗАХАРИЕВ - - гр.Варна, кв.”Чайка” бл.23, вх.В, ет.4, 
ап.23,молба вх.№РД-9-94-3/38/11.05.2009г. лицето е учител- пенсионер 79г. с 
определени 75% ТНР (миокарден инфаркт) ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК;  не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

541.ИЛКО АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ – гр.Варна, м-ст “Траката” ул.”6-та” № 48,молба вх.
№ РД-9-94-И/104/14.05.2009г. лицето има определени 95% без ч.п. ТНР (анкилозиращ 
спондилит), безработен, ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК;  
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

542.РОСИЦА СТОЯНОВА ИВАНОВА – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.17, вх.5, 
ет.2,молба вх.РД-9-94-Р/9/19.01.2009г. ап.78- лицето има определени 60% 
ТНР(множествена склероза), безработна, с малко дете, 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; 

543.САВА ДИМОВ САВОВ- гр. Варна, ул. ”Жеравна” №8а, лицето е пенсионер 83г., 
молба вх. РД-9-94-С/158/07.05.2009г. има определени 84% ТНР (мозъчен инфаркт) 
ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК;доходите се формират от 



пенсия в размер на 288,20лв.;  не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

544.СТОЯНКА АТАНАСОВА ДИМОВА –гр.Варна, ул.”Академик Методи Попов” № 14, 
ет.І, ет.2, молба вх.№ РД-9-94-С/156/07.05.2009г. лицето е пенсионер 79г., вдовица; има 
определени 73% ТНР (старческа катаракта) ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК;доходите се формират от пенсия в размер на 157,14лв.;  не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

545.СВЕТЛАНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА –гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.202, 
вх.2, ет.3, ап.40, молба вх.№РД-9-94-С/157/07.05.2009г. лицето има определени 64% 
ТНР (др.вродени костномускулни деформитети), ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; доходът се формират от раб.заплата в размер на 316,20лв.,  не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

546.БИСЕР МИНЧЕВ МЛАДЕНЧЕВ- гр.Варна, ул.”Ружа” №47, молба вх.РД-9-94-
Б/51/07.05.2009г.- лицето е изтърпяло присъда – 5г., на 22.04.2009г. помилван със 
Закон за амнистния 2009г., няма никакви доходи, не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

547.ГИНКА ДОБРЕВА КОСТОВА –гр.Варна, ул.”Евлоги Георгиев” бл.21А, ет.5, ап.174, 
молба вх.№ РД-9-94-Г/74/29.04.2009г. лицето е семейно с малко дете на 6г,което често 
боледува; живее на свободен наем, доходите се формират от раб.заплата в размер на 
355,40;. няма никакви доходи, не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

548.МАРИН КРЪСТЕВ МАРИНОВ- гр.Варна, ул.”Петко Стайнов”3А, ет.4, ап.16, молба 
вх.№ РС-9-94-М/166/29.04.2009г., лицето е пенсионер 64г., има определени 100%  с 
ч.п.ТНР (вродени аномалии на очите), ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; доходът се формират от пенсия в размер на 262,24 лв.,живее в 
СУПЦ,   не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

549.НЕНО АНДРЕЕВ ВЕЛЕВ – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов”3А, ет.4, ап.16, молба вх.№ 
РС-9-94-Н/93/29.04.2009г., лицето има определени 100%  с ч.п.ТНР (глаукома), ползва 
лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се формират от пенсия в 
размер на 240,73лв.,живее в СУПЦ,   не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

550.МАРИЯ БАНОВА ДРАГАНОВА – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов”3А, ет.2, ап.5, молба 
вх.№ РС-9-94-М/167/29.04.2009г., има определени 100%  с ч.п.ТНР (др.заболявания на 
ретината), ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; доходът се 
формират от пенсия в размер на 240,73 лв.,живее в СУПЦ,   не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

551.РОСИЦА АТАНАСОВА КОСТОВА – гр.Варна, ул.”Св.Минков” № 48А, молба вх.№ 
РД-9-94-Р/91/30.04.2009г. лицето е самотна майка с дете на 4 г., лицето има 81% ТНР 
(ампутацея на Д.К.), живее при лоши битови условия, доходът се формира от пенсия в 
размер на 101.78лв. и соц.помощи в размер на 54.50лв., не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за 



задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 
552.СТЕЛИЯНА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА-гр.Варна, Жк.”Младост” бл.135, ет.9, ап.56, молба 

вх.№ РД-9-94-С/151/30.04.2009г., пенсионер 67г., има определени 100% без 
ч.п.ТНР(хронична исхемична болест на сърцето) настанена е  в общинско жилище, 
доходът се формира от пенсия в размер на 152,60лв., не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

553.ШЕНАЙ ОСМАНОВА ИЛЯЗОВА – гр.Варна, кв.”Виница” м-ст “Малко –Ю” 436, 
молба вх.№ РД-9-94-Ш/6/30.04.2009г. , лицето е самотна майка с две деца на 11г. и 3г. , 
бащата е починал, лицето е безработно от януари 2009г., регистрирано в ДБТ, не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

554.МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАЛЧЕВА – гр.Варна , ул.”Кирил и Методий” бл.36, вх.Е, ет.2, 
ап.21, молба вх.№ РД-9-94-М/175/14.05.2009г., лицето има определени 100%  с ч.п. 
ТНР(глаукома) и други заболявания, за които ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

555.САЛИ ЯШАР БЕКИР- гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.226, вх.3, ет.1, ап.55, молба 
вх.№ СДЖ-8-94-С/33/16.12.2008г., лицето  живее в мизерия, зависим от съпругата и 
децата си, има определен 37% ТНР (увреждане на другите ЧМН), не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 150 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

556.ИВАНКА ВЕЛИКОВА СТОЙКОВА, с.Тополи, ул.”Цонево”№10, молба вх.№ ОС-8-
94-И/13/22.12.2009г., на 8.10.2008г. е починал съпругът и за погребението на когото са 
взети пари назаем; доходът на г-жа Стойкова се формира от пенсия в размер на 
113,00лв. не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за частично покриване разходите по погребението; 

557.  ОСМАН ОСМАНОВ ДОЛЕНСКИ- гр.Варна, жк.”Владиславово” бл.219-3-1-65, 
молба вх.№ ОС-9-94-0/1/11.05.2009г., лицето има определени 72%ТНР (други болести 
на периферните съдове,ампутиран десен крак), състезател по спортна стрелба в СК 
“Икар” Варна, ползва протеза, която трябва да подмени; г-н Доленски не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 2 000 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

558. ФАТМЕ СЮЛЕЙМАНОВА ХЮСЕИНОВА – гр.Варна, ул.”Княз Черказки” 24, 
молба вх.№ РД-9-94-ф/9/12.05.2009г, лицето има определени 68% ТНР 
(желязонедоимъчна анемия),  на 10.04.2009г.е починал сътругът  за погребението на 
когото са взети пари на заем, г-жа Хюсеинова не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за частично 
покриване разходите по погребението; 

559.ФИЛКА КОЛЕВА МОСКОВА- гр.Варна, ул..”Гургулят” № 22, молба вх.№ РД-9-94-
Ф/11/12.05.2009г., на 22.04.2009г.е починал съпругът  за погребението на когото са 
взети пари на заем; г-жа Москова е безработна,  не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за частично 
покриване разходите по погребението; 

560.ДИНА ДИМОВА КОНТРАТЕНКО – гр.Варна, жк.”Владиславово” бл.304, вх.1,ет.3, 
ап.9, молба вх.РД-9-94-Д/144/11.05.2009г., на 16.02.2009г. е починал съпругът  за 
погребението, на когото са взети пари на заем; г-жа Контратенко е безработна,  не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за частично покриване разходите по погребението; 

561.БОГДАН БЛАГОЕВ КУЗМАНОВ – гр.Варна, ул.”Пенко Стайнов” №7,ст.201, молба 



вх.№ РД-9-94-Б/54/11.05.2009г., лицето има определени 80% ТНР(шизофрения), живее 
заедно с майка си в СУПЦ, доходите на семейството се формират от пенсия в размер 
на 101,78лв., г-н Кузманов не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

562.ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА АВДЖИЕВА – гр.Варна, ул.”Ген Р.Димитриев” № 19, вх.Б, 
ап.33, молба вх.№ РД-9-94-Г/80/11.05.2009г. лицето е самотна майка с близнаци на 4г., 
които боледуват, живее под наем в общинско жилище, доходът на семейството е в 
размер на 279,00 лв., г-жа Авджиева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

563.НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ЧОЛАКОВА –гр.Варна, жк.”Владиславово” бл.13, 
вх.А, ап.3, молба вх.№ РД-9-94-Н/98/14.05.2009г., лицето има определена ІІ-гр.ТНР 
(ДР. И НЕОПРЕДЕЛЕНИ МСБ); вдовица, полага грижи за 88г. трудно подвижна 
свекърва; ., г-жа Чолакова не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

564.ГАЛЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” №7, ет.5, ар.529, 
молба вх.№ РД-9-94Г/79/11.05.2009г., лицето живее с дъщеря си в СУПЦ, безработна, 
има покана от РС-Варна за доброволно изпълнение – задължение към ЕОН в размер 
на 749,08лв., г-жа Йорданова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска  300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

565.АЙТЕН МЕХМЕД НУРИ- ГР.Варна, ул.”Кирил и Методий” 73А, молба вх.№ РД-9-
94-А/143/11.05.2009г., лицето е безработно, има определени 60%ТНР(шизофрения), 
безработна, живее с детето си, което също е болно от шизофрения, г-жа НУРИ не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска  400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

566.НЕРИН НУРДИН РАХИМ - ГР.Варна, ул.”Кирил и Методий” 73А, молба вх.№ РД-9-
94-Н/96/11.05.2009г., лицето има определени 83% ТНР (шизофрения) и  живее с 
болната си от шизофрения майка, не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска  300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

567.ЙОРДАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА – гр.Варна, м-ст “Боровец”-юг, 4-234, молба 
вх.№ РД-9-9100/269/11.05.2009г.лицето има определени 68% ТНР(мозъчен инфаркт), 
съпругът и синът и съща страдат от сходни заболявания, семейството ползва скъпи 
лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; г-жа Ангелова  не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска  300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

568.ДЕЛЯ ПЕТРОВА ФИЛЧЕВА – Варна, ж.к. „Младост” бл. 102, вх. 3, ет. 6, ап. 16, 
молба вх. № РД-9-94.Д/32/28.01.2009 г., лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия е размер на 142,29 лв.; има определени 86 % ТНР /други 
мозъчно – съдови болести/; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от 
НЗОК; не притезава собственост, която може да бъде източник на доходи; не може да 
разчита за финансова подкрепа на разширен семеен кръг – 600 лв. за покриването на 
основни жизнени и комунално – битови потребности. 

569.АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВИЧ ЕПИШИН – Варна м. „Св. Никола”  № 504, молба 
вх.№ РД-9-94- А/146/13.05.2009 г., лицето страда от хроничен обострен панкреатит, 
псевдо кисти и др. Ползва лекарства, които не се заплащат от НЗОК. Няма 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи. Живее на 
свободен наем – 500 лв. за покриването на основни жизнени и комунално – битови 



потребности. 
570.СОФИЯ ЛАМБОВА ИШПЕКОВА – Варна, ул. „Радецки” № 66, ап. 7, молба вх.№ 

РД-9- 94- С/173/19.05.2009 г., – лицето има определени 100 % ТНР /има захарен 
диабет, централна хемиопареза/. Доходът й се формира единствено от пенсия. Не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи. Лицето 
е обездвижено и се нуждае от ежедневно закупуване на санитарно – хигиенни 
материали – 500 лв. за покриването на основни жизнени и комунално – битови 
потребности. 

571.ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, ул.”Опълченска” № 29, вх.А, ет.2, 
ап.4, вх.№ РД-9-94.Г/82/18.05.2009 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 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

572.ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА РУСЕВА – гр.Варна, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 36, 
вх.А, ап.52, вх.№ РД-9-94.В/61/12.03.2009 г. – лицето страда от хронични 
заболявания /ХБ, остеопороза, хроничен гастрит/; доходът се формира единствено от 
пенсия в размер на 169,21 лв., ползва лекарства, които не се реимбурсират от НЗОК; 
няма собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 
700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

573.ОНИК ТОРОС СИМОНЯН – Варна, ул. „Странджа” 14, ап. 12, молба вх. № РД-8-
94.О/6/04.03.2008 г. – лицето е пенсионер; има определени над 80 % ТНР; полага 
грижи за съпругата си, която е със 100 % ТНР и е напълно обездвижена; ежедневно се 
закупуват санитарно-хигиенни материали; доходите се формират от пенсия; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 500 
лв. 

 

по точка  дванадесета от дневния ред

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

- отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи на граждани;

- даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество между Министерство 
на здравеопазването и Община Варна за изпълнение на дейности по програма „Превенция и 
контрол на ХИВ спин през 2009 г.”;

- вземане на решения във връзка с критериите за включване на безплодни двойки в програма  
IVF  със средства, отпуснати от Община Варна. 

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 33
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1410-12.  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  № 1205-4/14/01,02.04.2009 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 – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/

1411-12.   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 – 32, против – 0, въздържали се – 0/

1412-12.  На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от ЗМСМА, във връзка с писмо вх. № РД-9-
0400/191/22.04.2009 г. на Министерство на здравеопазването и по предложение на доц. 
Христо Бозов – зам. кмет на Община Варна с вх. № РД-9-0400/191/13.05.2009 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и 
Община Варна за изпълнение на дейности по Програма «Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН» през 2009 г, съгласно приложение. 

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

1413-12.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отменя т. 5 от 
свое решение № 533-10(7)/21.05.2008 г.  

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 

РЕШЕНИЕ № 1410-12(15)/20.05.2009 г.

1. Стефка Денчева Колева - Сахагова, гр. Варна, ул. "Ген. Цимерман" № 33, ет. 4, ап. 
33, молба с вх. № РД-9-94.С/75/23.02.2009 г. - 300 лв. за баща й Денчо Николов, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

2. Мария Ангелова Георгиева, гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 133, вх. 5, ет. 5, ап. 109, 
молба вх. № РД-9-94.М/57/12.02.2009 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

3. Ридван Ахмед Хасанов,  гр. Варна, ул. "Чонгора" № 58А, молба вх. № РД-8-
94.Р/75/02.04.2008 г. - 200 лв.,   съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

4. Ангел Ангелов Алексиев, гр. Варна, ул. "Банат" № 31, молба с вх. № РД-8-
94.А/94/04-04.2008 г. - 50 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

5. Катя Димитрова Ризова, гр. Варна, ул. "Крайезерна" № 16, молба с вх. № РД-8-
94.К/78/10.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

6. Жулиета Борисова Владимирова,  гр. Варна, ж.к "Вл. Варненчик", бл. 217, вх. 2, ап. 
52, молба с вх. № РД-8-94.Ж/33/15.04.2008 г. - 400 лв. за майка й Виолетка Арсенова  
Яковлеева, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

7. Марин Железов Куртев, гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 41, молба вх. № РД-8-
94.М/114/07.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

8. Елена Димитрова Василева, гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 206, вх. 3, 
ет. 9, ап. 94, молба вх. № РД-8-94.Е/52/03.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

9. Марияна Иванова Ватова, гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 41, вх. 2, ет. 4, ап. 39, молба 
вх. № РД-8-94.М/113/04.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

10.Цветанка Илкова Михайлова, гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненечик", ул. "Боян 
Илиев" № 21, молба вх. № РД-8-94.Ц/26/01.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 



молба. 
11.Зинеп Исмаил Алиева, гр. Варна, ул. "Пролет" № 2, молба вх. № РД-8-

94.З/36/01.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

12.Олга Григориевна Гурнакова,   гр. Варна, ул. "Струга" № 43, ет. 3, ап. 79, молба вх. 
№ РД-8-94.О/9/20.03.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

13.Мая Демирова Молова,  гр. Варна, ул. "Велека" № 29, молба вх. № РД-8-
94.М/111/03.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

14.Адем Рашид Хасан,  гр. Варна, ул. "Розова долина" № 50, молба вх. № РД-8-
94.А/92/02.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

15.Йордан Христов Маринов,  гр. Варна, ул. "Розова долина" № 48, молба вх. № РД-8-
94.Й/28/02.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

16.Стефка Стоянова Савова,   гр. Варна, ул. "Ген. Г. Попов" № 25А, ап. 54, молба вх. № 
РД-8-94.С/119/02.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

17.Асен Георгиев Михайлов,  гр. Варна, ул. "Св. Минков" № 34А, молба вх. № РД-8-
94.А/106/14.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

18.Яшар Мустафа Осман,  гр. Варна, ул. "Рожен" № 8, молба вх. № РД-8-
94.Я/22/03.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

19.Веса Демирова Ангелова, гр. Варна, ул. "Гургулят" № 8, молба вх. № РД-8-
94.В/88/08.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

20.Иванка Тодорова Радева,  гр. Варна, ул. "Искра" № 18 А, молба вх. № РД-8-
94.И/82/14.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

21.Еленка Пенева  Димитрова,  гр. Варна, местност "Зеленика", парцел 446, молба вх. 
№ ЗР-8-94.Е/3/03.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

22.Петър Петров Куртев,  с. Константиново, ул. "Трети март" № 1, молба вх. № РД-8-
94.П/65/02.04.2008 г. - 400 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

23.Милка Георгиева Купенова,  гр. Варна, ул. “Гладстон”, бл. 4, вх. Б, ет. 7, ап. 39, 
молба вх. № РД-8-94.М/243/09.08.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

24.Веска Асенова Халилова, гр. Варна, ул. "Розова долина" № 40, молба вх. № РД-8-
94.В/92/14.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

25.Иванка Русева Пенкова,  гр. Варна, бул. "Сливница", бл. 132, ет. 4, ап. 9, молба вх. № 
РД-8-94.И/74/07.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

26.Живка Стоименова Димитрова,   гр. Варна,  ж.к. "Дружба" бл. 11, вх. “В”, ап. 25, 
молба вх. № РД-8-94.Ж/24/27.03.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

27.Росица Дунчева Сархачева,   гр. Варна,  ул. "Подвис" № 27А, вх. Б, ап. 16, молба вх. 
№ РД-8-94.Р/89/15.04.2008 г. - 1000 лв. за синът й Никола Валентинов Сархачев,  
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 



повод на горепосочената молба. 
28.Росица Николова Костадинова, гр. Варна, ул. "Ген. Петър Кюркчиев" № 10 А, молба 

вх. № РД-9-94.Р/4/08.01.2009 г. - 1000 лв. за сина й Емануил Христов Костадинов, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

29.Георги Костадинов Граматиков,   гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" бл. 230,  
вх. 5,  ет. 3, ап. 9, молба вх. № РД-8-94.Г/180/31.10.2008 г. - 1000 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

30.Сребрина Сашева Кирилова,   гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев", бл. 23, вх. А, ет. 6, 
ап. 94, молба вх. № РД-9-94.С/72/19.02.2009 г. - 2000 лв. за сина й Цветомир Христов 
Христов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

31.Демир Миленов Демиров,   гр. Варна,  ул. "Огоста" № 6, молба вх. № РД-8-
94.Д/121/09.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

32.Тодор Колев Стоянов,   гр. Варна, ж.к. "Аспарухово", ул. "Първи май" № 28, ет. 6, ап. 
53, молба  вх. № РД-8-94.Т/46/03.04.2008 г. - 400 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

33.Ана Алекова Александрова,  гр. Варна, ул. "Петко Напетов" № 53, молба вх. № РД-8-
94.А/101/10.04.2008 г. - 100 лв. за сина й Асен Анев Алеков, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.   

34.Кирил Димитров Топалов, гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл. 31, вх. 1, ет. 2, 
ап. 6, молба вх. № РД-8-94.К/75/10.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

35.Атче Асан Али,  гр. Варна, ул. "Томас Мюнцер" № 1, молба вх. № РД-8-
94.А/103/10.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

36.Асен Стефанов Христов, гр. Варна, ул. "Джузепе Гарибалди" № 5А, молба вх. РД-8-
94.А/109/16.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

37.Димитър Грозданов Димитров, гр. Варна, ул. "Пловдив" № 24А,  молба вх. № РД-8-
94.Д/136/16.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

38.Тодора Митева Минева, гр. Варна ул. "Кап. Л-т Тодор Соларов" 24 ет. 15 ап.89, 
молба вх. № РД-8-94.Т/50/15.04.2008 г. 300 лв. за леща, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

39.Радка Петрова Митева, гр. Варна, ул. "Македония" бл. 172, вх. “Г”, ет. 3, ап. 17, 
молба вх. № РД-8-94.Р/86/10.04.2008 г. - 300 лв. за леща, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

40.Елена Щерева Маринова, гр. Варна, ул. "Гургулят" № 19 А, молба вх. № РД-8-
94.Е/55/08.04.2008 г. - 100 лв. за дъщеря й Екатерина Руменова Алексиева, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

41.Албена Миткова Крумова, гр. Варна, ул. "Княз Черказки" № 55, молба вх. № РД-8-
94.А/98/08-04-2008 г. - 100 лв. за сина й Пламен Стоянов Пламенов, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

42.Антоанета Янева Михалева, гр. Варна, ул. "Д-р Селименски" № 97, молба вх. № РД-
8-94.А/99/09.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  



43.Рахим Хасан Али, гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" ул. "Боян Илиев" № 25, 
молба вх. № РД-8-94.Р/85/09.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

44.Сали Сюлейман Карахасан, гр. Варна, ул. "Розова долина" № 44, молба вх. № РД-8-
94.С/123/04.04.2008 г. - 50 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

45.Роза Тихомирова Кирилова, гр. Варна, ул. "Панайот Хитов" № 13, молба вх. № РД-8-
94.Р/82/07.04.2008 г. - 100 лв. за дъщеря й Марияна Огнянова Наскова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

46.Екатерина Орлинова Маринова, гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. "Боян 
Илиев" № 23, молба вх. № РД-8-94.Е/51/02.04.2008 г. - 100 лв. за сина й Амет Емилов 
Христов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

47.Румена Стоянова Копчева,   гр. Варна,  ул. "Раковски" № 63, ет. 3, ап. 6, молба вх. № 
РД-8-94.Р/84/08.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

48.Елица Йосифова Момчилова,  гр. Варна, ул. "Мара Гидик" № 32 А, молба вх. № РД-
8-94.Е/57/09.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

49.Йовка Илиева Дечкова, гр. Варна, ул.” Д-р Басанович“, № 111, ет. 3, ап. 14, молба вх. 
№ РД-8-94.Й/33/09.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

50.Каролин Тодоров Драмбозов, гр. Варна, ул. "Отец Паисий" № 26, ет. 6 ап. 84, молба 
вх. №  РД-8-94.К/64/01.04.2008 г. -  300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

51.Марийка Ангелова Долапчиева, гр. Варна,  ул. "Найчо Цанов" 2 А, молба вх. № РД-
8-94.М/106/01.04.2008 г. -  300 лв. за леща, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

52.Иван Генчев Иванов,  гр. Варна, кв. "Младост", бл. 129, вх. 6 ап. 139, молба вх. № 
РД-9-94.И/46/13.03.2009 г. - 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

53.Павлина Веселинова Скачкова,  гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 56, вх. “А”, ет. 6, ап. 
17, молба вх. № РД-9-94.П/40/11.03.2009г. - 500 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

54.Севда Радославова Атанасова, гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. 
"Гургулят" № 16А, молба вх. № РД-8-94.С/151/29.04.2008 г. - 100 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

55.Катя Алекова Сюлюманова, гр. Варна, ул. "Огражден" № 14, молба вх. № РД-8-
94.К/84/24.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

56.Емилия Славчева Демирова, гр. Варна, ул.” Дойчин войвода” № 10, кв. Аспарухово, 
молба вх. № РД-8-94.Е/64/24.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

57.Ахмед Мустафа Осман,  гр. Варна, кв. Аспарухово,  ул. "Рожен" № 8, молба вх. № 
РД-8-94.А/124/23.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

58.Зюмбюлка Демирова Михайлова, гр. Варна, ул. "Пробуда" № 176, молба вх. № РД-8-
94.З/53/21.05.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

59.Сюлюман Ахмедов Сюлюманов, гр. Варна, ул. "Огражден" № 14, молба вх. № РД-8-



94.С/140/24.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

60.Стоян Вълчев Атанасов, гр. Варна, ул. "Подвис" бл. 33, вх. В, ет. 4, ап. 54, молба вх. 
№ РД-8-94.С/142/24.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

61.Стоянка Йорданова Вълкова, гр. Варна, кв. Галата, ул. "Боровец" № 30, молба вх. № 
РД-8-94.С/147/24.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

62.Лиляна Асенова Гебеджелиева, гр. Варна, ул. "Пробуда" № 210, молба вх.  № РД-8-
94.Л/29/23.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

63.Красимир Асенов Стефанов, гр. Варна, ул. "Новгород" № 41, молба вх. № РД-8-
94.К/83/23.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

64.Деспа Стоянова Станева,  гр. Варна, местност "Голяма могила" № 98 /за отговор ул. 
"Д-р Железкова" 51 ет.2 ап.62, молба вх. № РД-8-94.Д/135/16.04.2008 г. - 200 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

65.Анелия Демирова Демирова, гр. Варна, ул. "Моряшка" № 61, молба вх. № РД-8-
94.А/126/25.04.2008 г. - 300 лв. за сина й Алин Анелиев Демиров, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

66.Пенка Дойкова Стоянова, гр. Варна, ул. "Доброволци",  вх. 1,  ет. 8, ап. 98, молба вх. 
№ РД-8-94.П/90/08.05.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

67.Златка Радева Николова,  гр. Варна, кв. "Изгрев", бл. 38,  ет. 2, ап. 16, молба вх. № 
РД-8-94.З/80/29.09.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

68.Славчо Михайлов Демиров,  гр. Варна, кв. Аспарухово,  ул. "Дойчин войвода" № 10, 
молба вх. № РД-8-94.С/146/24.04.2008 г. - 300 лв. за леща, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

69.Стоянка Христова Станкова,  с. Тополи, Варненско,  ул. "Коево" № 6, молба вх. № 
РД-8-94.С/143/24.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

70.Митьо Желязков Симеонов, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” ул. “Ниш” № 27, молба 
вх.№ РД-8-94.М/121/10.04.2008г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

71.Анна Владимировна Стефанова, гр. Варна, ж.к. "Трошево", бул. ", бл. 48, ет. 8, ап. 
40, молба вх. № РД-8-94. А/120/22.04.2008 г. - 300 лв. за леща, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

72.Петя  Атанасова Иванова, гр. Варна ул. "Любен Каравелов" № 14, ет. 1, ап. 3, молба 
вх. № РД-8-94.П/86/30.04.2008 г. - 500 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

73.Айваз Ахмедов Ахмедов, гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" ул. "Гургулят" № 29 
А, молба вх. № РД-9-94.А/8О/05.03.2009 г. - 400 лв.,  съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

74.Желязка Костадинова Георгиева, гр. Варна, ул. "Цар Иван Страцимир" № 90а, 
молба вх. № РД-9-94.Ж/17/25.03.2009 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

75.Тодорка Павлева Станева, гр. Варна, ул. "Петко Каравелов" № 28, ет. 3, молба вх. № 



РД-8-94.Т/54/16.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

76.Любен Петров Близнаков,  гр. Варна, ж.к. "Изгрев", бл. 40, вх. 1, ет. 4, ап. 32, молба 
вх. № РД-8-94.Л/27/21.04.2008 г. - 300 лв. за леща,  съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

77.Асибе Мехмедова Юмерова, гр. Варна, ул. "Рожен" № 10, молба вх. № РД-8-
94.А/116/18.04.2008 г. - 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

78.Живица Спиридонова Димитрова, гр. Варна, кв. "Възраждане", бл. 35, вх. 2,  ет. 8, 
ап. 46, молба вх. № РД-8-94.Ж/36/21.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

79.Красимир Димитров Георгиев, гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 50, вх. 4, 
ет. 4, ап. 80, молба вх. № РД-8-94.К/81/21.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

80.Зафирка Михайлова Христова,  гр. Варна, ул. "Людвиг Заменхов" 28, молба вх. № 
РД-8-94.З/43/21.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

81.Вели Кемал Вели, гр. Варна, ул. "Доброволци",  бл. 19, вх. 19, ап. 90, молба вх. № РД-
8-94.В/102/21.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

82.Божанка Радева Ягубян, гр. Варна, ж.к "Трошево",  ул. "Младежка", бл. 35, вх. А, ет. 
6 ап. 17, молба вх. № РД-8-94.Б/30/22.04.2008 г.  - 1000 лв. за дъщеря й Анахид Парсех 
Ягубян, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

83.Панайот Асенов Фотев, гр. Варна, ул. "Осогово" № 12, молба вх. № РД-8-
94.П/76/21.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

84.Жечка Христова Чернева,  гр. Варна, ул.” П. Волов" № 15, вх. А ,ет. 2, ап. 4, молба 
вх. № РД-8-94.Ж./35/17.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

85.Гюлю Халил Ахмед,  гр. Варна, ул. "Ал. Василев" № 2, молба вх. № РД-8-
94.Г/75/17.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

86.Анка Ангелова Иванова, гр. Варна, ул. "Сава" № 53, молба вх. № РД-8-
94.А/114/17.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

87.Михаил Северинов Маринов, гр. Варна, ул. "Самарско знаме" № 22А, молба вх. № 
РД-8-94.М/130/17.04.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

88.Илийчо Славчев Демиров,  гр. Варна, кв. Аспарухово,  ул. "Дойчин войвода" № 10, 
молба вх. № РД-8-94.И/86/16.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

89.Йовка Тодорова Стоянова,  гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Цар Борис ІІІ" № 5, молба 
вх. № РД-8-94.Й/36/16.04.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

90.Руска Асенова Георгиева, гр. Варна, ул. "Младост" № 1, молба вх. № РД-8-
94.Р/91/18.04.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

91.Мария Иванова Смилкова, гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, бл. 16, вх. 7, ап. 
103, молба вх. № РД-8-94.М/137/23.04.2008г. -  200 лв. за съпруга й Горан Христов 
Смилков, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 



образувана по повод на горепосочената молба.  
92.Желка Димитрова Митева, гр. Варна, м-ст “Манастирски рид” 116А, молба вх.№  

РД-9-94.Ж/12/09.03.2009г. – 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

93.Пейчо Димитров Иванов, гр. Варна, бул.”Сливница” № 95, вх. Б, ет. 8, ап. 117, молба 
вх. №  РД-9-94.П/38/09.03.2009г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

94.Георги Димитров Попов, гр.Варна, ул.”Македония” № 145, молба вх.№ РД-9-
94.Г/31/16.02.2009г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

95.Ралица Станчева Ангелова, с. Каменар, община Варна, ул.”Хан Кардам” бл. 2, ет. 2, 
ап. 2, молба вх. № РД-9-94.Р/77/03.04.2009г.- 1000 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

96.Цветелина Станчева Ангелова, с.Каменар, община Варна, ул.”Хан Кардам” №11, бл. 
2, ет. 2, ап. 2, молба вх.№ РД-9-94.Ц/14/03.04.2009г.-  2000лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

97.Тодор Иванов Георгиев, гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” №81, молба вх.№ РД-8-
94.Т/22/06.03.2008г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

98.Инж. Даниел Всеволодов Енчев, гр. Варна, ул.”Михаил Колони”-№ 23, ет. 3, молба 
вх.№ РД-8-94.Д/95/16.03.2009г. – 1500 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

99.Кева Иванова Тодорова, гр.Варна, ул.”Одесос” № 9, ет. 1, молба вх.№ РД-8-
94.К/158/20.08.2008г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

100.Росен Йорданов Бояджиев, гр.Варна, ул.”Шейново” № 3, молба вх.№ РД-9-
94.Р/1/06.01.2009г. – 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

101.Живка Христова Георгиева, гр. Варна, ул. "Младежка", бл. 40, вх. Е, молба вх. № 
РД-8-94.Ж/27/02.04.2008 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

102.Силвия Стойчева Димитрова, гр. Варна, ул.”Георги Бенковски” 81, ет. 15, ап. 72, 
молба вх. № РД-9-94.С/107/23.03.2009г. – 1000 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

103.Ваня Неделчева Неделчева,   гр. Варна, ул.”Георги Раковски”№ 80, ет. 6, ап. 23, 
молба вх. № РД-9-94.В/88/17.04.2009г. - 1000 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

104.Мария Стефанова Андреева, гр. Варна, ул.“Джузепе Гарибалди” № 4, молба вх. № 
РД-8-94.М/162/10.05.2008 г. - 100 лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

105.Димитър Христов Димитров, гр. Варна, бул. “Св. Иван Рилски” бл. 24, вх. А, ет. 2, 
ап. 5, молба с вх. № РД-8-94.Д/162/12.05.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

106.Илия Александров Илиев, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 30, молба с вх. № РД-
8-94.И/104/20.05.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

107.Атанас Радев Русев, ул. “Калина” № 2, ет. 2, ап.  3, молба с вх. № РД-8-
94.А/139/20.05.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

108.Стела Страхилова Христова, гр. Варна, ул. “Горна Студена” № 48, молба с вх. № 
РД-8-94.С/107/26.03.2008 г. - 100  лв., съобразно установен здравен статус, подробно 



описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
109.Милко Атанасов Илиев, гр. Варна, ул. “Плевен” № 59, молба с вх. № РД-8-

94.М/164/12.05.2008 г. - 200  лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

110.Донка Иванова Главанова, гр. Варна, ул. “Първи май” № 26, ет. 3, ап. 12, молба с 
вх. № РД-8-94.Д/165/13.05.2008 г. - 400  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

111.Стоян Георгиев Тодоров, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 304, вх. 11, ет. 2, ап. 
175, молба с вх. № РД-8-94.С/168/14.05.2008 г. е с диагноза: Епилепсия с травмено-
токсична етиология. Хроничен обструктивен бронхит.ХДН.ХБ ІІст. ум. ст. сърдечна 
форма – отпуска 100  лв. за медикаменти, които не се или частично реимбурсират от 
НЗОК и ХДР. 

112.Кина Пеева Кортопаси,  гр. Варна, ул. “Пирин” №  20, вх. Б, ап. 36, молба с вх. № 
РД-8-94.К/99/15.05.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

113.Цветанка Борисова Терзиева, гр. Варна, ул. “Кап. Райчо” 84, ет. 2, ап. 60, молба с 
вх. № РД-8-94.Ц/35/14.05.2008 г. - 400  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

114.Димитър Василев Илиев, гр. Варна, ул. “Вихрен” № 5, молба с вх. № РД-8-
94.Д/172/20.05.2008 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

115.Валентина Любомирова Петрова,  гр. Варна, ул. “Марин Дринов” № 68, ап. 12, 
молба с вх. № РД-8-94.В/133/20.05.2008 г. - 200  лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

116.Теменужка Стайкова Василева, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Гургулят” № 
13, молба с вх. № РД-8-94.Т/62/17.05.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

117.Желязка Тодорова Стоева, гр. Варна, Дом за стари хора “Гергана”, молба с вх. № 
РД-8-94.Ж/43/14.05.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

118.Димитричка Благоева Дафинова, гр. Варна, бул. “Чаталджа” № 14б, вх. А, ет. 5, ап. 
15, молба с вх. № РД-8-94.Д/167/14.05.2008 г. - 200  лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

119.Пенка Тодорова Хараланова, гр. Варна, ул. “Осми март”, бл. 19, ет. 8, ап. 50, молба 
с вх. № РД-8-94.П/100/19.05.2008 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

120.Мария Илиева Иванова, гр. Варна, кв. “Галата”, ул. “Боровец” № 37, молба с вх. № 
РД-8-94.М/172/19.05.2008 г. - 400  лв. за сина й Георги Красимиров Симеонов,  
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

121.Юлия Иванова Железова, гр. Варна, жк “Младост” бл. 142, вх. 8, ет. 8, ап. 182, 
молба с вх. № РД-8-94-Ю/21/19.05.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

122.Рефие Хасан Хасанова,  гр. Варна, ул. “Чонгора” № 74, молба с вх. № РД-8-
94.Р/106/12.05.2008 г. - 200  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

123.Рачко Каменов Атанасов, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Станислав 
Доспевски” № 7, молба с вх. № РД-8-94.Р/107/12.05.2008 г. - 100  лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

124.Гена Христова Манова, гр. Варна, ул. “Новгород” № 51, молба с вх. № РД-8-
94.Г/85/12.05.2008 г. - 1000  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 



в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  
125.Огнян Йорданов Мозаков, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Ясен” № 3, молба с вх. 

№ РД-8-94.О/14/13.05.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

126.Павлина Георгиева Христова, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 50а, молба с вх. 
№ РД-8-94.П/95/13.05.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

127.Румяна Василева Михалева-Василева, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Кирил и 
Методий” № 84, молба с вх. № РД-8-94-Р/108/13.05.2008 г. - 400  лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

128.Зехра Ибрямова Ибрямова, гр. Варна, кв.Аспарухово, ул. “Рожен” № 5, молба с вх. 
№ РД-8-94.З/51/12.05.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

129.Елена Василева Великова,  гр. Варна, ул. “Сава” № 41а, молба с вх. № РД-8-
94.Е/66/08.05.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

130.Шукри Шефкет Хюсеинов,  гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 9, молба с вх.  
№ РД-8-94.Ш/8/08.05.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

131.Виолетка Иванова Матеева,  гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 308, вх. 6, ап. 117, 
молба с вх. № РД-8-94.В/116/08.05.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

132.Асен Николов Михов, гр. Варна, ул. “Мара Гидик” № 70, молба с вх. № РД-8-
94.А/148/26.05.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

133.Светлана Руменова Ангелова, гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 55, молба с 
вх. № РД-8-94.С/171/21.05.2008 г.-  100 лв. за синът й Александър Светланов Ангелов, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

134.Мария Иванова Милева, гр. Варна, ул. “Топола” № 1, молба с вх. № РД-8-
94.М/178/22.05.2008 г. - 400  лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

135.Виолета Любенова Савова, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 56, молба с вх. № РД-
8-94-В/139/27.05.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

136.Демир Асенов Михайлов, гр. Варна, ул. “Цар Иван Срацимир” № 85а, молба с вх. 
№ РД-8-94.Д/181/26.05.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

137.Фиданка Василева Хасанова, гр. Варна, кв. “Аспарухово” ул. “Младост” № 12, 
молба с вх. № РД-8-94.Ф/16/26.05.2008 г. -  100  лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

138.Иванка Колева Донева, гр. Варна, ул. “Елин Пелин” № 74, молба с вх. № РД-8-
94.И/112/27.05.2008 г. -  400 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

139.Живко Стефанов Христов, гр. Варна, ул. “Крайезерна” № 5а, молба с вх. № РД-8-
94.Ж/47/27.05.2008 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

140.Иванка Георгиева Димитрова, гр. Варна, ул. “Бяла Черква” № 14, ет. 2, ап. 5, молба 
с вх. № РД-8-94.И/113/29.05.2008 г. - 200  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

141.Васил Костадинов Витанов, гр. Варна, ул. “Под игото” 25, молба с вх. № РД-8-



94.В/145/29.05.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

142.Щерю Атанасов Дончев,  гр. Варна, ул. “Беласица” № 23, молба с вх. № РД-8-94-
Щ/2/28.05.2008 г. - 400 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

143.Светла Панайотова Стоянова, гр. Варна, ул. “ Горски пътник” № 14, молба с вх. № 
РД-8-94.С/185/30.05.2008 г. - 200  лв. за дъщерите  й Янка Тодорова Димитрова, 
Димитричка Тодорова Димитрова и за сина й Младен Тодоров Димитров, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

144.Емилия Красимирова Асенова, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “ Дж. Гарибалди” 
№ 11, молба с вх. № РД-8-94.Е/78/28.05.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

145.Никола Станков Илиев, гр. Варна, бул. “Сливница” № 95, вх. А, ет. 6, ап. 89, молба 
с вх. № РД-8-94.Н/99/27.05.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

146.Свилена Стефанова Белева, гр. Варна, ул. “Кап. Райчо”  110, ет. 8, ап. 32, молба с 
вх. № РД-8-94.С/178/27.05.2008 г. - 800  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

147.Веселина Минчева Петкова, гр. Варна, ул. “Константин Величков” № 32а, молба с 
вх. № РД-8-94.В/141/27.05.2008 г. - 400 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

148.Зюмбюлка Николаева Иванова, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 183, молба с вх. № РД-
8-94.З/49/09.05.2008г. - 100 лв. за сина й Сали Зюмбюлев Николов, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

149.Радка Нестерова Иванова,   гр. Варна, ул. “Кракра” 3, вх. 3, ет. 2, ап. 37, молба с вх. 
№ РД-8-94.Р/113/19.05.2008 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

150.Христо Ангелов Наумов, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 408, вх. 3, ет. 1, ап. 2, 
молба с вх. № РД-8-94.Х/40/19.06.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

151.Гинка Ангелова Георгиева,  гр. Варна, ул. “Горна Студена” № 65, молба с вх. № РД-
8-94.Г/117/18.06.2008 г. - 200  лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

152.Тодорка Маринова Митева, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 107, вх. 6, ет. 7, ап. 37, 
молба с вх. № РД-8-94.Т/84/18.06.2008 г. -  400 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

153.Радослав Альошев Ковачев, гр. Варна, ул. “Браила” № 75, молба с вх. № РД-8-
94.Р/132/19.06.2008 г. - 100  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

154.Динка Иванова Георгиева, гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 107, вх. Б, ет. 5, ап. 
27, молба с вх. № РД-8-94.Д/203/12.06.2008 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

155.Делка Андреева Иванова, гр. Варна, жк “Чайка” бл. 6, вх. А, ет. 5, ап. 51, молба с 
вх. № РД-8-94.Д/209/17.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

156.Марийка Христова Филова,   гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 215, вх. 3, ет. 4, ап. 
71, молба с вх. № РД-8-94.М/216/16.06.2008 г. - 200  лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

157.Севджан Ридванова Ахмедова, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Чонгора” № 52а, 
молба с вх. № РД-8-94.С/213/16.06.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен 



статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  
158.Йордан Димитров Ганчев,  гр. Варна, кв. “Трошево” бл. 16, вх. Б, ап. 18, молба с вх. 

№ РД-8-94.Й/46/17.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

159.Вяра Цонева Кацарска, гр. Варна, ул. “Княз Н. Николаевич” № 21, ет. 4, ап. 14, 
молба с вх. № РД-8-94.В/166/17.06.2008 г. -  200 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

160.Надежда Стефанова Кондова, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “І-ви май” № 36, вх. 
6, ет. 1, ап. 155, молба с вх. № РД-8-94.Н/132/19.06.2008 г. - 1000 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

161.Елена Дянкова Койчева, с. Казашко, ул. “Калина” № 11, молба с вх. № РД-8-
94.Е/93/23.06.2008 г. - 400 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

162.Красимир Илиев Костов,  гр. Варна, ул. “Свобода” № 26а, молба с вх. № РД-8-
94.К/126/20.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

163.Петър Симеонов Арсов, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Чонгора” № 55, молба с 
вх. № РД-8-94.П/127/24.06.2008 г. - 400  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

164.Стойка Димитрова Димитрова, гр. Варна, жк “Възраждане” бл. 31, вх. А, ет. 14, ап. 
68, молба с вх. № РД-8-94.С/223/23.06.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

165.Павлина Александрова Василева, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 404, вх. 11, ет. 
8, ап. 150, молба с вх. № РД-8-94.П/125/23.06.2008 г. - 100 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

166.Галя Костадинова Димитрова – Тодорова, гр. Варна, м-ст “Горна Трака” № 879, 
молба с вх. № РД-8-94.Г/119/23.06.2008 г. - 400  лв. за  синът й Кристиян Тошев 
Тодоров, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.  

167.Анка Димитрова Христова, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Браила” № 51, молба 
с вх. № РД-8-94.А/182/25.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

168.Даниел Рашев Пеев, гр. Варна, ул. “Крайезерна” № 19, молба с вх. № РД-8-
94.Д/224/25.06.2008 г. - 400  лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

169.Господинка Михова Проданова, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 146, вх. 7, ап. 69, 
молба с вх. № РД-8-94.Г/122/25.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

170.Лятиф Салиев Алиев, гр. Варна, ул. “Балкапан” № 18, молба с вх. № РД-8-
94.Л/43/30.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

171.Али Халилов Сюлейманов, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Розова долина” № 24, 
молба с вх. № РД-8-94.А/169/12.06.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

172.Ангел Здравков Маринов, гр. Варна, ул. “Горна Студена” № 75, молба с вх. № РД-8-
94.А/170/13.06.2008 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

173.Анка Михайлова Филипова, гр. Варна, ул. “Джузепе Гарибалди” № 2Б, молба с вх. 
№ РД-8-94.А/167/12.06.2008 г. - 500  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  



174.Иван Вълков Роев, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, м-ст “Ментише” № 130, молба с 
вх. № РД-8-94.И/118/02.06.2008 г. - 500  лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

175.Здравко Каролев Илиев, гр. Варна, ул. “Козлодуй” № 27, ап. 4, молба с вх. № РД-8-
94.З/60/27.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

176.Керана Георгиева Николова, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 133, вх. 10, ап. 213, 
молба с вх. № РД-8-94.К/129/27.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

177.Христо Иванов Киров, гр. Варна, ул. “Доброволци” № 9, ет. 4, ап. 142, молба с вх. 
№ РД-8-94.Х/45/27.06.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

178.Славчо Неделчев Николаев,  гр. Варна, жк “Младост” бл. 123, вх. 6, ап. 131, молба 
с вх. № РД-8-94.С/228/27.06.2008 г. - 400 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

179.Даниел Борисов Минчев, гр. Варна, ул. “Дрин” № 15, ет. 1, ап. 23, молба с вх. № 
РД-8-94.Д/225/27.06.2008 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

180.Юмер Реджеб Алиосман, гр.Варна, ул.”Самарско знаме” №40, молба с вх. № РД-8-
94.Ю/28/26.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

181.Светла Веселинкова Пенева,  гр. Варна, жк “Младост” бл. 134, вх. 2, ет. 1, ап. 25, 
молба с вх. № РД-8-94.С/226/26.06.2008 г. -  100 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

182.Ани Петрова Каракашева,   гр. Варна, ул. “Езеро” № 4, молба с вх. № РД-8-
94.А/165/10.06.2008 г. - 200лв. за сина й Ангел Асенов Каракашев  и дъщеря й 
Габриела Асенова Каракашева, съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

183.Петър Димитров Петров, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 103, вх. 2, ет. 5, ап. 139, 
молба с вх. № РД-8-94.П/118/10.06.2008 г. - 500 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

184.Радомир Пенев Михайлов, гр. Варна, ул. “Гладстон” бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 10, молба 
с вх. № РД-8-94.Р/125/09.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

185.Султанка Николова Панайотова, гр. Варна, ул. “Батак” № 2, ет. 4, ап. 23, молба с 
вх. № РД-8-94.С/198/09.06.2008 г.-  400 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

186.Нефизе Яшар Хюсеин, гр. Варна, ул. “Сава” № 43А, молба с вх. № РД-8-
94.Н/123/10.06.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

187.Мехмед Абтула Абтула,   ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 32, вх. 1, ет. 3, ап. 14, молба с вх. 
№ РД-8-94.М/201/06.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

188.Росица Юлиева Найденова,  гр. Варна, ул. “Георги Пеячевич” № 10, молба с вх. № 
РД-8-94.Р/124/05.06.2008 г. - 100 лв. за дъщеря й Светла Росицова Найденова, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

189.Ганка Симеонова Михова, гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” № 139, бл. 38, вх. 
Г, ет. 7, ап. 83, молба с вх. № РД-8-94.Г/109/05.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

190.Петранка Иванова Георгиева,   гр. Варна, жк “Младост” бл. 110, вх. 4, ет. 6, ап. 10, 



молба с вх. № РД-8-94.П/111/03.06.2008 г. - 500 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

191.Величка Стоянова Данаилова, гр. Варна, ул. “Св. Минков” № 44, молба с вх. № РД-
8-94.В/150/03.06.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

192.Илия Тодоров Иванов, гр. Варна, ул. “Доброволци” бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 81, молба с 
вх. № РД-8-94.И/121/03.06.2008 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

193.Красимир Северинов Маринов, гр. Варна, ул. “Самарско знаме” № 22А, молба с 
вх. № РД-8-94.К/111/03.06.2008 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

194.Роза Асенова Борисова, гр. Варна, ул. “Гургулят” № 16, молба с вх. № РД-8-
94.Р/123/05.06.2008 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

195.Еленка Ангелова Методиева, с. Каменар, ул. “Люляк” № 5, молба с вх. № РД-8-
94.Е/87/04.06.2008 г. - 200 лв. за дъщеря й Роза Светославова Атанасова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

196.Галя Ангелова Господинова, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 97, молба с вх. № 
РД-8-94.Г/107/04.06.2008 г. - 100 лв. за дъщеря й Недялка Пламенова Димитрова, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.  

197.Недрет Феим Салим, гр.Варна, ул.”Тодор Влайков” 14Ж, молба с вх. № РД-9-
94.Н/83/15.04.2009г. - 1000 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

198.Мартин Шидеров Андреев, гр.Варна, ул.”Акад.Николай Обрешков”№16 , молба с 
вх.№ РД-9-94.М/141/08.04.2009г. - 400 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

199.Катя Стефанова Симеонова, гр.Варна, с. Каменар, ул.”Невен” №5, молба с вх. № 
РД-9-94.К/81/01.04.2009г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

200.Бонка Михайлова Иванова, община Варна, с. Каменар, ул.”Ясен” №3, молба с вх. 
№ РД-9-94.Б/33/02.04.2009г. - 400 лв. за синът й Катуш Емилов Атанасов, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

201.Хабибе Сюлейман Сали, гр.Варна, ул.”Пролет” №3, молба с вх. № РД-9-
94.Х/15/20.03.2009г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

202.Фатма Рафет Карани, община Варна, с.Каменар, ул.”Невен “ №5Б, молба с вх. № 
РД-9-94.Д/7/26.03.2009г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

203.Теменужка Асенова Райкова, гр. Варна, ул.”Невен” № 2А, молба с вх.№ РД-9-
94.Т/32/26.03.2009г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

204.Диляна Даниелова Денева, гр. Варна, ул. ”Хараламби Ангелов” № 29, молба с вх.№ 
РД-9-94.Д/75/24.02.2009г. - 1500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

205.Радка Александрова Караджова, гр.Варна, ул. ”Дружба”, бл.8, вх. А, молба с вх. № 
РД-9-94.Р/28/11.02.2009г. – 400 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

206.Нейка Видева Драгнева, община Варна, с. Константиново, ул.”Цар Симеон 
Велики” № 9, молба с вх.№ РД-9-94.Н/41/25.02.2009г. - 1000 лв., съобразно установен 



здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.  

207.Александър Димитров Николов, гр. Варна, ул. “Силистра” № 1, ет. 7, ап. 33, молба 
с вх. № РД-8-94.А/286/03.11.2008г. – 800 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

208.Станка Николова Димитрова, гр. Варна, ул. “Витко Христов” № 51, молба с вх. № 
РД-9-94.С/43/04.02.2009г. – 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

209.Петър Петков Господинов, гр. Варна, ул. „Иван Страцимир” № 13-А, молба с вх. № 
ОС-9-94-П()/19.02.2009 г. – 1000 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 

РЕШЕНИЕ ІІ№ 1411-12(15)/20.05.2009 г.

1.   Меглена Димитрова Грозданчева, гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 25, вх. Б, ап. 48, молба вх. 
№ РД-8-94.М/116/07.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

2.Горанка Неделчева Станева, гр. Варна, ул. "Войнишка" № 7 А, молба вх. № РД-8-
94.Г/63/27.03.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

3.Хаджер Мехмед Али, гр.  Варна, ул. "Розова долина" № 19, молба вх. № РД-8-
94.Х/22/02.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

4.Руска Красимирова Филипова, гр. Варна, ул. "Боян Илиев" № 6, молба вх. №  РД-8-
94.Р/77/03.04.2008 г., за дъщеря й Сара Рускова Красимирова и за сина й Пламен Русков 
Красимиров - няма основание за отпускане на средства за лечение .

5.Петранка Асенова Павлова, гр. Варна, ул. "Панайот Хитов" № 13, молба вх. № РД-8-
94.П/68/07.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

6.Десислава Атанасова Тодорова, гр. Варна, ул. "Д-р Железкова", бл. 16, вх. Д, ап. 15, молба 
вх. № РД-8-94.Д/115/07.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

7.Атанаска Янкова Ангелова, община Долен Чифлик, с. Гроздьово, ул."Чаталджа" № 20, 
молба вх. № РД-8-94.А/107/15.04.2008 г.  - няма основание за отпускане на средства за 
лечение – лицето е от друга община.

8.Смилена Симеонова Илиева,  гр. Варна, ул. "Доброволци" № 19, ет. 7, ап. 89, молба вх. № 
РД-8-94.С/130/15.04.2008 г. за дъщеря й Самира Арутюн Николян  – медикаментът е включен 
в лекарствения списък на НЗОК.

9.Капка Калоянова Асенова, гр. Варна, ул. "Пробуда" № 175, молба вх. № РД-8-
94.К/72/08.04.2008 г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение.

10.Жана Асенова Мехмедова, гр. Варна, ж.к.”Дружба”, бл. 19, вх. Б, ет. 2, ап. 12, молба вх. 
№ РД-8-94.Ж/30/09.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

11.Стефка Илкова Илиева, гр. Варна, ул. "Петко Напетов" №  34, молба вх. № РД_-8-
94.С/152/29.04.2008 г. за сина й Илко Стефков Илков - няма основание за отпускане на 
средства за лечение.

12.Теменужка Савова Илиева, гр. Варна, ул. "Пробуда" № 182, молба вх. № РД-8-
94.Т/57/24.04.2008 г. за сина й Петър Теменужков Савов - няма основание за отпускане на 
средства за лечение.

13.Стефка Стефанова Мутафова, гр. Варна,  ул. "Рожен" № 4, молба вх. № РД-8-
94.С/134/17.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

14.Величка Дикова Павлова,  гр. Варна, ул. "Тодор Влайков" № 65, вх. Б, молба вх. № РД-8-



94.В/83/03.04.2008 г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

15.Маргаритка Стоянова Илиева,   гр. Варна, ж.к. "Победа", бл. 9, ет. 12, ап. 67, молба вх. 
№ РД-8-94.М/127/15.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

16.Добра Александрова Славова, гр. Варна, ж.к. "Победа", бл. 3, вх. Б, ап. 52, ет. 5, молба 
вх. № РД-8-94.Д/23/09.04.2008 г. за сина й Георги Иванов Георгиев   - няма основание за 
отпускане на средства за лечение.

17.Живко Александров Асенов, гр. Варна, ул. "Найчо Цанов" № 44, молба вх. № РД-8-
94.Ж/37/22.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

18.Димитър Сашев Илков, гр. Варна, ул. "Александър Василев" № 11, молба вх. № РД-8-
94.Д/146/22.04.2008 г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение.

19.Пембе Али Мехмед, гр. Варна, ул. "Розова долина" № 68, молба вх. № РД-8-
94.П/79/23.04.2008 г. -  няма основание за отпускане на средства за лечение.

20.Светослав Йорданов Станчев, гр. Варна, кв. Владиславово, бл. 405, вх. 21, ет. 6, ап. 60, 
молба вх. № РД-8-94.С/138/21.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за 
лечение.

21.Сание Халил Хасан, гр. Варна, ул. "Розова долина" № 50, молба вх. № РД-8-
94.С/136/18.04.2008 г. – няма основание за отпускане на средства за лечение.

22.Айше Мустафа Хасан,  гр. Варна ул. "Найчо Цанов" 81, молба вх. № РД-8-
94.А/111/17.04.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

23. Нели Мирчева Демирова, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 406, вх. 1, ет. 4, ап. 13, 
молба с вх. № РД-8-94.Н/92/19.05.2008 г. за синът й Лоренцо Нелев Мирчев – няма основание 
за отпускане на средства за лечение. 

24. Юлияна Асенова Александрова,  гр. Варна, ул. “Тимок” № 3, молба с вх. № РД-8-
94.Ю/20/10.05.2008 г. за синът й Велин Маринов Велинов – няма основание за отпускане на 
средства за лечение.

25. Асен Николаев Георгиев, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, ул. “Гургулят” № 17, молба с 
вх. № РД-8-94.А/147/23.05.2008 г.  – няма основание за отпускане на средства за лечение.  

26.Фиданка Христова Алексиева, гр. Варна,  ул. ”Пролет” № 7, молба вх.№ РД-8-
94.Ф/17/28.05.2008г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение.- медикаментите 
са включени в лекарствения списък на НЗОК.

27. Ростислав Петьофиев Славов, гр. Варна, ул. “Х. Шкорпил” № 6, молба с вх. № РД-8-
94.Р/119/26.05.2008 г. е здрав- няма основание за отпускане на средства за лечение.

28. Мария Асенова Йорданова, гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” № 43, молба с вх. № РД-8-
94.М/163/10.05.2008 г. за сина й Ахил Мариянов Асенов – няма основание за отпускане на 
средства за лечение.

29. Анжелина Христова Христова, гр. Варна, ул. “Браила” № 51, молба с вх. № РД-8-
94.А/145/23.05.2008 г.-няма основание за отпускане на средства за лечение.

30. Иван Георгиев Василев, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, ул. “Св. Минков” № 49, молба с 
вх. № РД-8-94.И/136/19.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

31. Иван Иванов Дойчинов, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 149, вх. 6, ет. 5, ап. 98, молба с вх. 
№ РД-8-94.И/146/24.06.2008 г. – няма основание за отпускане на средства за лечение.

32. Къймед Нури Реджеб, гр. Варна, кв. “Аспарухово” ул. “Розова долина” № 41, молба с вх. 
№ РД-8-94.К/117/12.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

33. Георги Христов Георгиев, гр. Варна, ул. “Милосърдие” бл. 9А, вх. В, ап. 21, молба с вх. 



№ РД-8-94.Г/112/12.06.2008 г. -  няма основание  за отпускане на средства за 
лечение/лекарствата напълно се заплащат от НЗОК/.

34. Марийка Стефанова Паунова,  гр. Варна, ул. “Батак” № 8, ет. 2, ап. 7, молба с вх. № ЗР-
8-94.М/9/06.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

35. Нина Красимирова Георгиева, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 25, молба с вх. № РД-8-
94.Н/104/02.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

36. Гюлер Салиева Рамаданова, гр. Варна, ул. “Поп Харитон” № 115, молба с вх. № РД-8-
94.Г/90/15.05.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

37. Анка Янкова Алексиева, гр. Варна, ул. “Розова долина” 26, молба с вх. № РД-8-
94.А/142/21.05.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

38. Лейля Мехмедова Сайдова, гр. Варна, ул. “Балкапан” № 12, молба с вх. № РД-8-
94.Л/39/18.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

39. Неджибе Яшар Хасан, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 25а, молба с вх. № РД-8-
94.Н/133/19.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

40. Вълка Жекова Калчева, гр. Варна, ул. “Витко Христов” 53, молба с вх. № РД-8-
94.В/172/25.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

41. Живко Алексиев Хаджиев, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 24, молба с вх. № РД-8-
94.Ж/54/12.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

42. Катя Христова Илиева, гр. Варна, ул. “Ясен” № 3, молба с вх. № РД-8-
94.К/114/10.06.2008г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

43. Анка Янкова Каракашева,   гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Горна студена” № 52, 
молба с вх. № РД-8-94.А/158/09.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за 
лечение.

44. Махрие Абдурахим Абтула,  ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 32, вх. 1, ет. 3, ап. 14, молба с вх. 
№ РД-8-94.М/202/06.06.2008 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.

 

по точка  тринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПКи ВрК  към Общинския съвет – Варна

Общински съвет – Варна няма решения.

 

по точка  четиринадесета от дневния ред

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

- утвърждаване на  „Режим на преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с 
увреждания”. 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1414-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от змсма , във връзка с чл. 19, ал. 1 т. 2 и чл. 
23  от Закона за пътищата и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/59/24.04.2009г., Общински съвет - Варна утвърждава  Режим на преференциално 



паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания, съгласно приложения, а именно: 

1. Издаването, преиздаването и анулирането на карти със знак “Инвалид”,  за ползване на 
привилегии при паркиране на моторни превозни средства от хора с увреждания, 
притежаващи експертно решение на ТЕЛК, да се осъществява от Дирекция “Здравно 
развитие” към Община Варна. 

2. Картите със знак “Инвалид се издават със срок края на календарната година, в която са 
издадени. 

3. МПС превозващи хора с увреждания, които притежават карти със знак 
“Инвалид”,могат да паркират  безплатно в паркингите общинска собственост, 
здравните и лечебни заведения на  територията на Община Варна. 

4. Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти със знак 
“Инвалид”, за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания на 
територията на Община Варна са указани в „Приложение № 1” – неразделна част от 
настоящото решение. 

5. Видът на картите със знак “Инвалид”, за преференциално паркиране, задължителната 
информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на МПС, превозващи хора с 
увреждания, при паркиране на територията на Община Варна са указани в 
„Приложение № 2” – неразделна част от настоящото решение. 

6. От 01.01.2010 г. да не се издават стикери за залепване на МПС. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Критерии за определяне на правоимащи лица, при издаване на карта със знак 
“Инвалид” за преференциално паркиране  в паркингите - общинска собственост, 
здравните и лечебни заведения на територията на Община Варна

1. Лицата трябва да са с постоянен адрес в Община Варна. 
2. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването 

на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда 
помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без 
използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален 
дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на 
трайно намалена работоспособност на тези лица /респ. ограничена възможност за 
социална адаптация при децата/, следва да е над 50 % /петдесет процента/; 
Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно намалена 
работоспособност /респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата/ от 
над 90 % /деветдесет процента/, поради сърдечни, белодробни и злокачествени 
заболявания.;

Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на трайно 
намалена работоспособност /респ. ограничена възможност за социална адаптация при 
децата/ от над 90 %, поради зрителни заболявания /увреждания/; 

3. Служебни автомобили превозващи хора с увреждания. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Вид на картите със знак “инвалид” за преференциално паркиране в паркингите - общинска 
собственост, здравните и лечебни заведения на територията на Община Варна, 
информация съдржаща се в тях и начин за обозначаване на автомобилите на хора с 
увреждания 



I. Вид на картите със знак “Инвалид”, за преференциално паркиране на автомобили на хора с 
увреждания.

1. Картите със знак “Инвалид”, за преференциално паркиране на автомобили на хора с 
увреждания са на син фон, като на челната страница има изображение на 
международния знак “Инвалид” на плътен син фон; 

II. Задължително информационно съдържание на картите със знак “Инвалид”, за 
преференциално паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Визуализирана задължителна информация, отпечатана на челната страница на картите е 
както следва:

1. Изображение на  международния знак „Инвалид” на плътен син фон; 
2. Надписи: “РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”; “Община Варна”; герба на Община Варна; 
3. Трите имена и адрес на правоимащото лице, притежател на картата, датата до която 

важи картата, подпис на Директора на Дирекция “Здравно развитие”, печат на Община 
Варна;                

4. Холограмен стикер с герба на Община Варна, залепен в дясната страна на картата;

III. Начин на обозначаване на автомобилите на хора с увреждания при преференциално 
паркиране.

При паркиране и престой в паркингите общинска собственост, здравните и лечебни 
заведения на територията на Община Варна, притежателят на карта със знак “Инвалид” е 
длъжен да я постави в долния десен ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на 
автомобила.

 

по точка  петнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна, вх. № РД-9-
9302(70)/16.05.2009 г.относно приемане на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 
улична регулация /ПУР/ за ул. „Девня” в участъка от о.т. 3295 до о.т. 3337. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1415-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
и чл. 21, ал. 6 от ЗОС, Общински съвет – Варна приема Подробен устройствен план /ПУП/ - 
План за улична регулация /ПУР/ за ул. „Девня” в участъка от о.т. 3295 до о.т. 3337, гр. Варна.

                   /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  шестнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Председателя на Общинския съвет – Варна 
относно продължаване участието на Община Варна като акционер във „ВАРНАГАЗ” АД.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е :



1416-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от „Наредба 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 „Варнагаз” АД общинския съветник Емил 
Йорданов Радев. 

                   /резултати от поименно явно гласуване:

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

 

по точка  седемнадесета от дневния ред

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

- приемане на “Стратегическа карта за шум в околната среда на територията на агломерация 
Варна”;

- актуализиране на  общинската “Програма за намаляване на емисиите и достигане на 
установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна” с период 
на действие 2009-2014 г. 

Докл.: Др. ДОНЧЕВ – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1417-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6,т. 1 от 
Закона за защита от шума в околната среда и чл. 4, ал. 6, т.1 от Наредбата за изискванията 
към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за 
действие и по  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/10/13.05.2009 г., 
Общински съвет – Варна  приема “Стратегическа карта за шум в околната среда на 
територията на агломерация Варна”, съгласно приложение.

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

1418-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 
27, ал. 1 и ал. 4 от  Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл. 31 и чл. 32 от Наредба № 
7/30.05.1999 г. на МОСВ за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, писмо 
вх. № РД-7-3200/204/28.12.2007г. на РИОСВ-Варна и по  предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-7-3200/204/13.05.2009 г., Общински съвет Варна актуализира  приетата 
“Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни 
вещества  в атмосферния въздух на Община Варна” с период на действие 2009-2014 г. – 
(Програма за управление на КАВ), съгласно приложение.

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

 

по точка  осемнадесета от дневния ред

    ОТНОСНО:   Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя на Общинския 
съвет - Варна за командировки в страната за периода от 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г.   

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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



Р Е Ш Е Н И Е :
1419-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от „Наредба за 
командировките в страната”, Общински съвет – Варна одобрява отчета за изразходваните 
средства за командировки в страната на Председателя на Общинския съвет – Варна за 
периода от 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г., съгласно приложение.

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

 

по точка  деветнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Отпускане на средства за провеждане на фестивал Ballerman Hits  2009 г. в к.к. 
„Златни пясъци”, Община Варна. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1420-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и 
във връзка с искане вх. № ОС-9-2600(28)/19.05.2009 г., Общински съвет – Варна отпуска 
сумата от 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, представляваща съфинансиране от Община 
Варна за организацията и провеждането на фестивал Ballerman Hits  2009 г. в к.к. „Златни 
пясъци”. При популяризирането на фестивала, Община Варна да бъде посочена като 
съорганизатор на същия.

Сумата да се преведе по банкова сметка в „Първа инвестиционна банка” АД, SWIFT код:  
FINVBGSF, IBAN BG  92 FINV 9150 1033 3388 88.

         Горепосочената сума да бъде осигурена от бюджета на Община Варна, от приходите от 
туристическа такса.

         За изразходваните суми да бъде предоставен финансов отчет в едномесечен срок след 
провеждане на мероприятието.

         /резултати от поименно явно гласуване:

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

 

по точка  двадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Вземане на решение за поемане на разходите на практиканти от Висшето 
военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров” и от МЕИ - Варна, във връзка с участието им в 
регатата „Tall Ship Races Baltic 2009”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 33
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1421-20-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с молба вх. № ОС-9-
9901(12)/11.05.2009 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат поети дневните разходи на 
четирима практиканти, определени от ръководството на Висшето военно-морско училище 
„Н. Й. Вапцаров”, за времето, през което УВК „Калиакра” ще бъде на задгранично плаване за 
участие в регатата „Tall Ship Races Baltic 2009”. 



Разходите се определят в размер на 70 /седемдесет/ лв. на ден за един практикант и са за 
времето, през което УВК „Калиакра” ще бъде на задгранично плаване за участие в регатата 
„Tall Ship Races Baltic 2009” /приблизително около 105 дни/.

Сумата да бъде изплатена по банкова сметка  SG Expressbank -  клон Транспортна, IBAN 
BG32TTBB94001506049843, BIC TTBBBG22 на „Български  морски квалификационен 
център” ЕАД, адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев” № 73.

Разходите са за сметка на бюджета на Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1421-20-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с молба вх. № ОС-9-
9901(12)/11.05.2009 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат поети дневните разходи на 
двама практиканти, определени от ръководството на  МЕИ – Варна, за времето, през което 
УВК „Калиакра” ще бъде на задгранично плаване за участие в регатата „Tall Ship Races Baltic 
2009”. 

Разходите се определят в размер на 70 /седемдесет/ лв. на ден за един практикант и са за 
времето, през което УВК „Калиакра” ще бъде на задгранично плаване за участие в регатата 
„Tall Ship Races Baltic 2009” /приблизително около 105 дни/.

Сумата да бъде изплатена по банкова сметка  SG Expressbank -  клон Транспортна, IBAN 
BG32TTBB94001506049843, BIC TTBBBG22 на „Български  морски квалификационен 
център” ЕАД, адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев” № 73.

Разходите са за сметка на бюджета на Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

 

по точка  двадесет и първа от дневния ред

ОТНОСНО: Възлагане на Председателя на Общинския съвет – Варна и Кмета на Община 
Варна да проведат преговори с НА „Пътна инфраструктура” относно рехабилитация и 
възстановяване на пътната отсечка, свързваща кварталите „Аспарухово” и „Галата”, 
включително и местностите  „Зеленика” и „Ракитника” в гр. Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1422-21. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 
1, т. 7 и т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Председателя на Общинския 
съвет – Варна и на Кмета на Община Варна да проведат преговори и да подпишат договор с 
Национална агенция „Пътна инфраструктура” относно финансирането на рехабилитацията и 
възстановяването на пътната отсечка, свързваща кварталите „Аспарухово” и „Галата”, 
включително и местностите „Зеленика” и „Ракитника” в гр. Варна. 

                   /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  двадесет и втора от дневния ред

ОТНОСНО: Удължаване срока за изпълнение на решение на Общинския съвет – Варна № 



203-3(4)/06.02.2008 г. относно неполучаването на възнаграждения от страна на членовете на 
Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи” ЕАД. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1423-22. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5/1/ и чл. 6 от НРУПСЧОВКТД, 
Общински съвет – Варна удължава срока на свое решение № 203-3(4)/06.02.2008 г.за още 3 
/три/ месеца, считано от 01.06.2009 г.

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

 

по точка  двадесет и трета от дневния ред

ОТНОСНО: Даване на съгласие за поемане на общински дълг и упълномощаване на кмета на 
Община Варна да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и 
водите, във връзка с авансово плащане по договор № 58231-20-324 за безвъзмездно 
финансиране на проект „Техническа помощ  за изработването на морфологичен анализ за 
количеството и вида на генерираните отпадъци на територията на агломерационен ареал 
Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1424-23. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна взема решение 
за поемане на общински дълг и упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Запис на 
заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Договарящ орган по 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, за стойността на авансовото плащане по 
чл. 2, т. 1 – 44000 лв. /четиридесет и четири хиляди лева/ от Специалните условия на договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58231-20-324 за проект „Техническа 
помощ за изработването на морфологичен анализ за количеството и вида на генерираните 
отпадъци на територията на агломерационен ареал Варна”, процедура 
BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год. 

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

 

по точка  двадесет и четвърта от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от общинския съветник Красимир 
Узунов относно допълнение на „Статут за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна” за учредяване на „Награда „Варна” в сферата на бизнеса и инвестициите със 
значим принос за развитието на града”.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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



Р Е Ш Е Н И Я :
1425-24-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема по 
принцип предложението за учредяване на „Награда „Варна” в сферата на бизнеса и 
инвестициите със значим принос за развитието на града”, считано от 2010 г.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 3/

1425-24-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на 
адв. Живко Калев – юрист към Общинския съвет да изготви проект за допълнение на „Статут 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна” за учредяване на „Награда 
„Варна” в сферата на бизнеса и инвестициите със значим принос за развитието на града”, 
който да бъде внесен за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

         /за – 29, против – 0, въздържали се – 3/

 

по точка  двадесет и пета от дневния ред

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на представител на Община Варна в Общото събрание 
на акционерите на „Спортен комплекс „Спартак” АД и упълномощаването му да 
представлява Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 29.05.2009 г., съгласно 
покана вх. № ОС-9-2600/29/19.05.2009 год.

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Зам. Председател ОбС 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1426-25. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна реши:

Освобождава като представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс „Спартак” АД г-н Веселин Найденов Марешки.

Определя за представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на „Спортен 
комплекс „Спартак” АД общинския съветник Янко Петров Станев.

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

1427-25. 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-9-2600/29/19.05.2009 год., Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на „Спортен комплекс Спартак” АД г-н Янко Петров Станев, да участва в 
общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 29.05.2009 год. /а по реда на 
чл. 227 ТЗ, насрочено за 05.06.2009 год./, със следните права:

По точка 1 от дневния ред: „Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2008 
год.” – да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре с оглед 
най-добрата защита интересите на Община при последващ доклад  пред Общински съвет – 
Варна.

По точка 2 от дневния ред: „Изслушване и приемане на доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет и приложенията му на 
дружеството за 2008 год.” – да участва в разискванията по тази точка и да гласува както 



намери за добре с оглед най-добрата защита интересите на Община при последващ доклад  
пред Общински съвет – Варна.

По точка 3 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността 
им през 2008 год.” – да гласува за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 
дейността им през 2008 год. – да участва в разискванията по тази точка и да гласува както 
намери за добре с оглед най-добрата защита интересите на Община при последващ доклад  
пред Общински съвет – Варна.

По точка 4 от дневния ред: „Освобождаване от заеманата длъжност на 3-ма от членовете на 
СД, както следва: Хасан Сабри Расим, Иван Велинов Динов и Любомир Димов Георгиев и да 
гласува за избирането на нови членове на СД Добрин Добрев Добрев, Николай Йорданов 
Колев и Иван Димитров Павлов в съответствие с разпоредбата на чл. 73, ал. 2 от Устава на 
дружеството – да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре с 
оглед най-добрата защита интересите на Община при последващ доклад  пред Общински 
съвет – Варна.

По точка 5 от дневния ред: „Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 
2009 г.” – да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.

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

по точка  двадесет и шеста от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от общински съветники от ПП „ГЕРБ” за приемане 
на „Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на 
Община Варна”.

Докл.:  Е. РАДЕВ – общински съветник

         Вносителят оттегли предложението си и Общинският съвет – Варна няма решение по 
тази точка от дневния ред.

 

по точка  двадесет и седма от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно корекция в размера на 
туристическата такса.

Докл.:  Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1428-27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема 
размера на туристическата такса за 2010 г.да бъде намален с 50 % от увеличението от 
01.01.2009 г., като забележката към чл. 51.(4). от Приложение № 1 към „Наредба за 
определянето и администрирането на такси и цени на услуги на територията на Община 
Варна”, считано от 01.01.2010 г. става със следния текст:

 „Забележка: Размерът на туристическата такса, която влиза в сила от 01.01.2010 г., е както 
следва:

Категория Размер в лева



1 – 2 звезди 0,53 лв./1 лице/ден

3 звезди 0,60 лв./1 лице/ден

4 звезди 0,83 лв./1 лице/ден

5 звезди 1,50 лв./1 лице/ден”

/резултати от поименно явно гласуване:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А          

ЛИ/ЛИ                                          ______________/Б. ГУЦАНОВ/
 

Публикувано на 01.06.2009 г.


