
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    № 19

от заседание, проведено на 09.12.2009 г. 

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

Веселин МАРЕШКИ
Въпроса ми е към Вас, г-н Председател. Бяхме подали от нашата група молба за напускане на 
общински съветник и влизане на нов човек, ние сме готови за процедурата за заклеването му.

Борислав ГУЦАНОВ
Има желание от страна на групата на РЗС – г-н Марешки за нов общински съветник, 
подписал съм вчера документа, пуснал съм го към общинската избирателна комисия, но те 
физически не могат да се съберат, нямало е как да стане в толкова кратко време.

Ако няма питания към кмета на община Варна, това ще бъде прецедент.

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна

Дами и господа, по нашите земи не е популярна поговорката, характерна за други “И сам да 
съм в автобуса, пак ще се бутам”; с други думи: „И въпроси да няма, пак ще отговарям”, не е 
актуално; пожелавам ви успешна работа.

 

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на върнато със заповед № РД-09-7706-392/26.11.2009 г. от 
Областния управител на Област Варна решение на Общинския съвет - Варна № 1831-
11(18)/13.11.2009 г., за ново обсъждане. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстащи общински съветници – 42
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1840-2. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА и във връзка със 
Заповед № РД-09-7706-392/26.11.2009 г.на Областния управител на Област Варна, Общински 
съвет – Варна приема повторно решение № 1831-11(18)/13.11.2009 г. на Общински съвет – 
Варна, като законосъобразно и правилно.

/за – 35, против – 0, въздържали се – 7/

 

по точка  трета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за изготвяне на 
предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели при Районен съд – гр. 
Варна, избрана с решение на Общинския съвет Варна № 1814-3(18)/13.11.2009 г. 

Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател на Комисия за изготвяне на предложения за лицата, 
които ще се предложат за съдебни заседатели при Районен съд – гр. Варна, избрана с 
решение на Общинския съвет Варна № 1814-3(18)/13.11.2009 г. 



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

Р Е Ш Е Н И Я :
1841-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт 
и чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели и в изпълнение на свое 
решение № 1814-3/18/13.11.2009 г., Общински съвет – Варна утвърждава броя на кандидатите 
за съдебни заседатели при Варненски районен съд на 144 /сто четиридесет и четири/ души. 
         /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/

1842-3. На основание чл. 53 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
– Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава всички предложения за кандидати за съдебни заседатели при 
Варненския районен съд да бъдат гласувани анблок.

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

1843-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт 
и чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели и в изпълнение на 
свое решение № 1814-3/18/13.11.2009 г., Общински съвет – Варна утвърждава поименен 
списък на кандидатите, които ще бъдат предложени за съдебни заседатели при Варненски 
районен съд, с приложени към него документи, съобразно изискванията на чл.67 от  Закона за 
съдебната власт и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели, съгласно 
Приложение. 

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Общински съвет – Варна № 1843-3(19)/09.12.2009 г.

1. ПЕПА МАРКОВА РИЗОВА 
2. МАРИЙКА СТОЯНОВА ЩЕРЕВА 
3. РАДА ВЪЛЧЕВА ВЕЛИКОВА 
4. МАРИЙКА ВЕЛИКОВА ДЮЛГЕРОВА 
5. СТЕФАНКА ДЯКОВА СТОЙКОВА 
6. КСТАТИ КИРОВА ГЕОРГИЕВА 
7. СТЕЛА ГЕНЧЕВА РАДАНОВА 
8. ЦВЕТАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ 
9. КИРИЛКА ЯНЧЕВА НИНОВА 
10.ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ ГРЪНЧАРОВ 
11.СТАНИСЛАВ ТЕМЕЛКОВ ДИМИТРОВ 
12.КОНСТАНТИН ТЕОДОРИДИС КОНСТАНТИНИДИС 
13.ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ 
14.АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ 
15.РУМЯНА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА 
16.БОРИС АСЕНОВ ФИЛИПОВ 
17.ВЯРКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА 
18.КАТЯ ЯНЧЕВА КОСТАДИНОВА 
19.АНЕТА ДОНЧЕВА СТАМЕНОВА 
20.НЕВЕНА ДИМИТРОВА ПЕЕВА 
21.СИЛВИЯ ТЕОДОСИЕВА СТАМЕНОВА 
22.МИМА ИВАНОВА НИКОЛОВА 
23.МИРОСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА 
24.ВЕСЕЛИНА ХАРАЛАМПИЕВА ДАСКАЛОВА 
25.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЙОСИФОВА 



26.ЕЛЕНА ИЛИЕВА ГЕРМАНОВА 
27.ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА 
28.ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАТЕЕВ 
29.ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ 
30.КАЛОЯН МИРОСЛАВОВ ПЕТРОВ 
31.БОНКА ВЕЛИЧКОВА БАНКОВА 
32.ДИМО ХРИСТОВ КУРТЕВ 
33.ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПРОДАНОВА 
34.ИВАЙЛО ВОЙСЛАВОВ СТАНИСЛАВОВ 
35.ЩИЛЯНА ЕРМЕНКОВА БОГДАНОВА 
36.СТАНИСЛАВ БОЖИДАРОВ СОТИРОВ 
37.ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА БОНЕВА 
38.ПАВЛИНА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА 
39.ИВАН ВЛАДИМИРОВ ТРИФОНОВ 
40.БОЖАНКА ГАНЧЕВА НИКОЛОВА 
41.АННА КРУМОВА ДИМИТРОВА 
42.МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ 
43.ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВ 
44.АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАРАПЕРЕВ 
45.СВЕТЛА МАРИНОВА МАРИНОВА 
46.АНТОАНЕТА ГЕРЧЕВА АТАНАСОВА 
47.ПЕПА ГЕОРГИЕВА ПУШКАРОВА–ПЕНЧЕВА 
48.ЖЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ДАНКОВА 
49.ТАТЯНА ВАНКОВА КУТАШКА 
50.ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА 
51.РУМЯНА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА 
52.ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ 
53.ХРИСТО КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ 
54.КРАСИМИРА ПАСКОВА ДАВИДКОВА 
55.МАРИН ТОДОРОВ МАРИНОВ 
56.НЕЛИ МИНКОВА БУЗДРЕВА 
57.АТАНАС КАЛЧЕВ ДИМИТРОВ 
58.ВАЛЕРИ ПЕТРОВ РАДОМИРОВ 
59.БОРИСЛАВ ПЕТРОВ КОВАЧЕВ 
60.ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ КРУМОВ 
61.БРАНИМИР ДИМИТРОВ ПУЛЕВ 
62.НИКОЛАЙ ВЕНКОВ АТАНАСОВ 
63.ЖУЛИДЕ ЮМЕРОВА ХЮСЕИНОВА 
64.ЖЕНЯ ПАНАЙОТОВА ЧОЛАКОВА 
65.ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НЕДЯЛКОВ 
66.СЕВИНЧ БЕЙХАН ХАСАН 
67.СНЕЖАНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА 
68.ШАМСИЕ ЮСЕИН АПТУЛА 
69.ЕБАЗЕР ИСЛЯМОВ ЕБАЗЕРОВ 
70.МИРЕНА БОРИСЛАВОВА  МАРКИШКА 
71.МИГЛЕНА ИВАНОВА КОЛАРОВА-ЧОЛАКОВА 
72.МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА 
73.ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ГЕОРГИЕВ 
74.НУРТЕН МУСТАФА САКАЛЛЪ 
75.ДЕНИЗ НЕДИМОВ ИБРЯМОВ 
76.МЕХМЕД ЮКСЕЛ КЯМИЛ 
77.АНКА МИХАЙЛОВА ЧУШКОВА 



78.ЕРОЛ ШЕФКЕД ЯШАР 
79.ЗИНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА 
80.ЗДРАВКО ИВАНОВ ГАНЧЕВ 
81.РОСТИСЛАВ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ 
82.ИРЕНА КРАСИМИРОВА КИРЯКОВА 
83.ЦВЕТАНА КОЕВА КОЕВА 
84.ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА 
85.АТАНАСКА ЖЕЛЕВА ДОБРЕВА–АБДЕСЕТАР 
86.РУСЛАН ВЛАДКОВ ВЛАЕВ 
87.ВЕСЕЛИНА ТОШКОВА ЧОКОВА–ЙОРДАНОВА 
88.СВЕТЛАНА ИВАНОВА ТАКЕВА 
89.ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ТАШЕВА 
90.БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 
91.КРАСИМИРА ТОДОРОВА ТОМОВА 
92.АТАНАС БОЙЧЕВ ЛИПЧЕВ 
93.ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА 
94.ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 
95.ГАНКА ГЕОРГИЕВА ЛУНГОВА 
96.РАДКА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА 
97.ИВАН МИХНЕВ ИВАНОВ 
98.МАЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА 
99.АНЖЕЛА ДАВИДОВА ГЕОРГИЕВА 
100.ЙОВКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА 
101.КРАСИМИРА БОРИСОВА ЧЕРНЕВА 
102.ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ 
103.РУСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 
104.ИРЕНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА 
105.ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЧАРДАКЛИЕВА 
106.ПЕТЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА 
107.ЯСЕН ТИМУРОВ ИСАЕВ 
108.РОДИНА РАЧЕВА ОРМАНОВА 
109.РУМЯНА КРЪСТЕВА КУЗМАНОВА 
110.ГИНКА  ЯНЕВА ТОДОРОВА 
111.ЮЛИАНА ГАНЧЕВА ЛАЗАРОВА 
112.ЮЛИЯ МИТЕВА КАВРЪКОВА 
113.ГАЛИНА ДОЙКОВА ПАРЧЕВА 
114.ЮЛИЯ ИВАНОВНА ГЕОРГИЕВА 
115.ЕЛЕНА ПЕТРОВА КУРТЕВА 
116.ЖИВКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА 
117.ВЕСКА ДОБРЕВА ЯНАКИЕВА 
118.ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ДРАГНЕВА 
119.ДАНИЕЛА ТОШКОВА МАРКОВА 
120.ЕНЮ СТОЯНОВ ЕНЕВ 
121.ЯНЕТА ЯНЧЕВА ГАНЧЕВА 
122.СТЕФКА ИВАНОВА ПЕТРОВА 
123.ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА 
124.ДИАНА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА 
125.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 
126.ДОРА ИВАНОВА АТАНАСОВА 
127.ДЕНИЦА НАСКОВА ДИМИТРОВА 
128.МИГЛЕНА МАНОЛОВА ГОСПОДИНОВА 
129.МИГЛЕНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА 



130.АННА СТОЯНОВА КОЗАРОВА 
131.ВАЛЕНТИН ЦВЯТКОВ ПРАНДЖЕВ 
132.СНЕЖАНКА АНДРЕЕВА ТАСЕВА 
133.СТЕЛЛА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА 
134.ЮРИЙ ЕЛИЯС ПЕРЕЦ 
135.НАТАЛИЯ ИЛИЕВА ПЕНЕВА 
136.ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА 
137.ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ЛАЗАРОВ 
138.МАЯ ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 
139.МИЛКАНА ИВАНОВА МИРЧЕВА 
140.ГАЛИНА ПЕТРОВА КОКОШАРОВА 
141.МАРИЯ ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА 
142.СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЧЕВА 
143.МИЛКА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА 
144.ГИНКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА 

по точка  четвърта от дневния ред

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

- даване на съгласие “Дезинфекционна станция – Варна” ЕООД да проведе публичен търг с 
явно наддаване по реда на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за продажба на два броя леки 
автомобили – марка “ЛАДА”; 

- даване на съгласие ДКЦ І “Света Клементина – Варна” ЕООД да проведе публичен търг с 
явно наддаване по реда на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за продажба на леки автомобили, 
както следва: 

1.  Лек автомобил ВАЗ 21053, година на производство 1994 г. 
2.  Лек автомобил ВАЗ 21213, година на производство 1995 г. 
3.  Лек автомобил ВАЗ 21053, година на производство 1994 г. 
4.  Специален автомобил РАФ 977, година на производство 1991 г. 
5.  Товарен автомобил УАЗ 451, година на производство 1986 г. 
6.  Товарен автомобил ГАЗ 53, година на производство 1989 г. 

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

- включване на 4 бр. жилища във фонд “Настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-общ., 
целият с площ 465,00 кв.м., кв. 28, с.Каменар;

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ УПИ V-общ., целият с площ 465,00 кв.м., кв. 28, с. Каменар;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-общ., 
целият с площ 580,00 кв.м., кв. 59, с.Каменар; 

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ УПИ V-общ., целият с площ 580,00 кв.м., кв. 59, с. Каменар;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ част от 
жилищна сграда /сутерен/ със ЗП=47,00кв.м. и 89,50кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.3515.210, 
целият с площ 179,00кв.м., ул.”Усмивка” № 15;



- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ част от жилищна сграда /сутерен/ със ЗП=47,00 кв.м. и 89,50 
кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.210, целият с площ 179,00 кв.м., ул. „Усмивка” № 15;

- одобряване на пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XІ - 600 с площ 
458,00 м2, с административен адрес: с. Тополи, Община Варна, област Варна, ул. „Христо 
Патрев”, № 62;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на имот – частна общинска собственост, представляващ 262.50 м2 идеални 
части от  УПИ ІІІ-38, целият с  площ 525 (петстотин двадесет и пет) м2,  с административен 
адрес:  с. Тополи, ул. „Дебелец”, № 7 (седем); 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на имот – частн общинска собственост, представляващ УПИ VІ-470, с 
площ 700, 00 кв.м., кв. 48, с административен адрес: с. Тополи, ул. “Николай Христов”, 
№ 19; 
- възлагане на Кмета на Община Варна да изготви нов проектоустав на еднолично търговско 
дружество с ограничена отговорност-медицински център за специализирана извънболнична 
медицинска помощ, с едноличен собственик на капитала „Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар - Варна” ЕООД;

- прекратяване на процедурата за предоставяне на  общинска концесия - даване на 
разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване на обществени 
потребности в сграда - етажен паркинг, в имот по АОС №3522/08.08.2005год. - публична 
общинска собственост, представляващ УПИ ІІ за етажен гараж, кв. 798, 17-ти микрорайон гр. 
Варна; 

- възлагане на Кмета на Община  Варна да представи за обсъждане и приемане актуален 
текст на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
Общината в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, съгласно изискванията 
на чл. 51, ал. 5 от ЗОС;

- откриване на процедура по предоставяне на концесия на обект – публична общинска 
собственост,  Урегулиран поземлен имот ІІ, подрайон: 1, кв. 440 по плана на град Варна, на 
ул. „Братя Миладинови”, с площ 3 650 (три хиляди шестстотин и петдесет) кв.м. и граници: 
ул. „Братя Миладинови”, УПИ І „за административна сграда на община Варна”, ул. „Марин 
Дринов” и  “Подземен паркинг – гараж на ул. „Братя Миладинови”, на три подземни нива и 
надземна част, с разгъната застроена площ от около 10 360 кв.м., от които около 1 600 кв.м. - 
открит паркинг, който ще се построи на територията на този имот; 

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост находящ се в гр. 
Варна, ул. „Капитан Райчо Николов”, № 129А, целият с площ 194 кв.м., и вземане на 
решение за прекратяване на съсобствеността върху същия;

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост находящ се в гр. 
Варна, ул. „Габрово”, № 19, и вземане на решение за прекратяване на съсобствеността върху 
същия;

- продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-241, с площ 447 
кв.м., кв. 38, с административен адрес: гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. 
“Светослав Минков”, № 12;

- одобряване на пазарна оценка на имот - частна общинска собственост, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Херцен”, № 2;



- даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № Д-5-9200/120/25.02.2005 
г., сключен със Сдружение «Шанс за хора с увреждания» за ползване на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. «Георги Бенковски», № 16;

- възлагане на Кмета на Община Варна да отправи искане за деактуване на имот - публична 
държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. «Аспарухово», с АДС № 2288/12.02.1999 
г.;

- обявяване за частна общинска собственост на УПИ ХVІІІ-«за обществено обслужване», в. 
682, по плана на 2 м.р. 

Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
1844-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, във 
връзка с докладна записка от съвета на директорите на “Дезинфекционна станция“ ЕАД – 
Варна с вх. № ОС-9-2600/14/23.03.2009 г., Общински съвет – Варна решава 
“Дезинфекционна станция “ЕАД – Варна да проведе публичен търг с явно наддаване по 
реда на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за продажба на лек автомобил – марка “ЛАДА”, 
регистрационен № В 0480, с остатъчна стойност към 01.01.2009 г. – 0 лв. и лек автомобил – 
марка “ЛАДА”, регистрационен № В 0490, с остатъчна стойност към 01.01.2009 г. – 0 лв.

Пазарната цена на автомобил марка “ЛАДА”, регистрационен № В 0480, и лек автомобил – 
марка “ЛАДА”, регистрационен № В 0490, собственост на търговското дружество, да бъде 
определена от лицензиран експерт-оценител.

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

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1845-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, във 
връзка с докладна записка от управителя на "Диагностично-консултативен център І 
“Света Клементина"- Варна” ЕООД с вх. № ОС-9-2600/74/29.10.2009 г., Общински съвет – 
Варна решава "Диагностично-консултативен център І “Света Клементина"- Варна” 
ЕООД да проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от 
ЗОС за продажба на леки автомобили, както следва:

- Лек автомобил ВАЗ 21053, година на производство 1994 г.

- Лек автомобил ВАЗ 21213, година на производство 1995 г.

- Лек автомобил ВАЗ 21053, година на производство 1994 г.

- Специален автомобил РАФ 977, година на производство 1991 г.

- Товарен автомобил УАЗ 451, година на производство 1986 г.

- Товарен автомобил ГАЗ 53, година на производство 1989 г.

Пазарната цена на автомобилите, собственост на търговското дружество, да бъде определена 
от лицензиран експерт-оценител.

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

/резултати от поименно явно гласуване:



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

1846-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/27/01.10.2009 г., Общински съвет – Варна 
включва 2 бр. жилища във фонд “Ведомствен”, както следва:

- ул. “Топола” № 26, ет. 3, ап 3-2,  АОС № 5808/2009 г.

- ул. “Топола” № 63, ет. 5, ап 5-2,  АОС № 5396/2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1847-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/27/09.10.2009 г., Общински съвет – Варна 
включва 4 бр. жилища във фонд “Настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”, както следва:

ж.к “Вл. Варненчик ” бл. 403 вх. 3 ет. 7 ап. 20 АОС № 5278/2008 г.

бул. “Вл. Варненчик ” бл. 50 вх. - ет. 1 ап. 1 АОС № 1490/2000 г.

ж.к “Трошево ” бл. 49 вх. - ет. 1 ап. 2 АОС № 1398/1999 г.

бул. “Вл. Варненчик ” бл. 50 вх. - ет. 1 ап. 2 АОС № 1491/2000 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1848-4.  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. № ОБС-9-1000/15/13.10.2009 г., 
Общински съвет –Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна 
общинска собственост, представляващ УПИ V-общ., кв. 28, с площ 465,00 кв.м., находящ се в 
с. Каменар, Община Варна, при граници: улица, УПИ VІ-общ., УПИ Х-общ., УПИ ХІ-общ., 
УПИ ІV-общ, в размер на 9500,00 /девет хиляди и петстотин/ лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1849-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/15/13.10.2009 
г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, Община Варна, 
представляващ УПИ V-общ., кв. 28, с площ 465,00 кв.м., при граници: улица, УПИ VІ-общ., 
УПИ Х-общ., УПИ ХІ-общ., УПИ ІV-общ.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5348/19.11.2008 г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 9500,00 (девет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 950 /деветстотин и петдесет/ лева.

Общински съвет-Варна утвърждава следните

Т Р Ъ Ж Н И         У С ЛО 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/;

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 950,00 /деветстотин и петдесет/ лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 100,00лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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



дейности, необходими за правилното и законосъобразно провеждане на публичния търг, като 
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1850-4.  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. № ОБС-9-1000/16/13.10.2009 г., 
Общински съвет –Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна 
общинска собственост, представляващ УПИ V-общ., кв. 59, с площ 580,00 кв.м., находящ се в 
с. Каменар, Община Варна, при граници:: улица, УПИ VІ-общ., УПИ ХVІІІ-общ., УПИ ХІХ-
общ., УПИ ІV-321, в размер на 11850,00 /единадесет хиляди осемстотин и петдесет/ лева, без 
включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1851-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/16/13.10.2009 
г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, Община Варна, 
представляващ УПИ V-общ., кв. 59, с площ 580,00 кв.м., при граници: улица, УПИ VІ-общ., 
УПИ ХVІІІ-общ., УПИ ХІХ-общ., УПИ ІV-321.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5351/19.11.2008 г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 11850,00 (единадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 
Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 1185,00 (хиляда сто 
осемдесет и пет) лева.

Общински съвет-Варна утвърждава следните

Т Р Ъ Ж Н И         У С ЛО 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/;

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 1185,00 (хиляда сто осемдесет и пет) 
лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 100,00 лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно провеждане на публичния търг, като 
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1852-4.  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-9-9300/31/13.10.2009 г., 
Общински съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Усмивка”, № 15, представляващ част от 
жилищна сграда /сутерен/ със ЗП = 47,00 /четиридесет и седем/ кв.м. и 89,50 /осемдесет и 
девет цяло и петдесет стотни/ кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.3515.210, целият с площ 179,00 /сто 
седемдесет и девет/ кв.м., при граници: ПИ № 3515.213, ПИ № 3515.228, ПИ № 3 515.209, 
ПИ № 3515.208, ПИ № 3515.211, ПИ № 3515.212, в размер на 77 430,00 /седемдесет и седем 
хиляди четиристотин и тридесет лева, без включен ДДС, от които за сградата 20 685,00 
/двадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет/ лева /1 кв.м.= 225 евро/ и за земята 56 



745,00 /петдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и пет/ лева /1 кв.м. = 324 евро/.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1853-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9300/31/13.10.2009 г., 
Общински съвет-Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Усмивка”, № 15, 
представляващ част от жилищна сграда /сутерен/ със ЗП=47,00 /четиридесет и седем/ кв.м. и 
89,50 /осемдесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.210, целият 
с площ 179,00  /сто седемдесет и девет/ кв.м., при граници: ПИ № 3515.213, ПИ № 3515.228, 
ПИ № 3515.209, ПИ № 3515.208, ПИ № 3515.211, ПИ № 3515.212.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5546/09.02.2009 г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 77 430,00 /седемдесет и седем хиляди четиристотин и тридесет/ лева, без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 7 743,00 
/седем хиляди седемстотин четиридесет и три/ лева.

Общински съвет-Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И         У С ЛО 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/;

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 7 743,00 /седем хиляди седемстотин 
четиридесет и три/ 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 500,00 лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно провеждане на публичния търг, като 
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1854-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, а именно: продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ XІ 
-600 с площ 458,00 м2, с административен адрес: с. Тополи, Община Варна, област Варна, ул. 
„Христо Патрев” № 62, при граници на имота: УПИ XІІ -599, УПИ VІ -590, УПИ X – 601  
ул. „Христо Патрев”, на Пламен Димитров Михайлов, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗАО 35494/02.09.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер на 39 604 (тридесет и девет хиляди шестстотин и четири) лева 
без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  86.47 лева.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1855-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, а именно: продажба на имот частна общинска собственост, представляващ 262.50 м2 
идеални части от  УПИ ІІІ-38, целият с  площ 525 (петстотин двадесет и пет) м2, с 
административен адрес: с. Тополи, ул. „Дебелец”, № 7 (седем), на Михаил Симеонов 
Михалев, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 52039/22.10.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, с която 
е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 18 995.00 (осемнадесет 
хиляди деветстотин и деветдесет и пет ) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) м2  72.36 (седемдесет и два лева и тридесет и шест стотинки) лева.



/резултати от поименно явно гласуване:

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

1856-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, а именно: продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-
470, кв. 48, с площ 700, 00 /седемстотин/ кв.м., с административен адрес: с. Тополи, ул. 
“Николай Христов”, № 19, на Пламена Кирилова Драгнева, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗАО 45230/08.10.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер на 68 180.00 /шестдесет и осем хиляди сто и осемдесет/ лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  97.00 лева.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1857-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община  Варна да изготви проектоустав на еднолично търговско 
дружество с ограничена отговорност- медицински център за специализирана извънболнична 
медицинска помощ, с едноличен собственик на капитала „Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД, и да внесе същия за разглеждане 
от Общински съвет- Варна.

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

1858-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за 
концесиите, Общински съвет - Варна решава да се прекрати процедурата за предоставяне на  
общинска концесия - даване на разрешение за изграждане и извършване на дейност за 
задоволяване на обществени потребности в сграда - етажен паркинг, в имот по АОС № 
3522/08.08.2005 год.- публична общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-„за етажен 
гараж”, кв.798, 17-ти микрорайон на гр.Варна, при граници: ул. “Д-р Железкова”, УПИ ІІІ-
„за комплексно жилищно строителство”, ул. “Д-р Басанович” и УПИ І-„за озеленяване и 
дере”.

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

1859-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна задължава Кмета на Община  Варна да представи за обсъждане и приемане от 
Общински съвет- Варна Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на Община Варна в търговските дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на Община Варна в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, 
съгласно изискванията на чл. 51, ал. 5 от ЗОС, в двумесечен срок от датата на приемане на 
настоящото решение.

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

1860-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39 от Закона за концесиите, във 
връзка с мотивирано предложение от Кмета на Община Варна № РД-9-9302/126/01.12.2009 г., 
Общинският съвет – Варна

Р Е Ш И :
1. Открива процедура по предоставяне на концесия за обект – публична общинска 
собственост, както следва:

1.1. Предмет на концесията: Съвкупност от субективни права (вещни и облигационни), 
предоставени от концедента на концесионера, и поети задължения, да изгради за своя сметка 
и на свой риск обект “Подземен паркинг – гараж на ул. „Братя Миладинови”, гр. Варна, в 



урегулиран поземлен имот ІІ, микрорайон 1, кв. 440, по плана на града и да осъществява 
експлоатация, управление и поддържане на изградения обект в срока на концесията;

1.2. Обект на концесията: Урегулиран поземлен имот ІІ, микрорайон: 1, кв. 440 по плана на 
град Варна, находящ се на ул. „Братя Миладинови”, с площ 3 650 (три хиляди шестстотин и 
петдесет) кв.м. и граници: ул. „Братя Миладинови”, УПИ І „за административна сграда на 
община Варна”, ул. „Марин Дринов” и “Подземен паркинг – гараж на ул. „Братя 
Миладинови”, на три подземни нива и надземна част, с разгъната застроена площ от около 
10 360 /десет хиляди триста и шестдесет/ кв.м., от които около 1 600 /хиляда и шестстотин/ 
кв.м. - открит паркинг, който ще се построи на територията на този имот.

2. Определя срок на концесията – 30 години, с начална дата – датата на подписването на 
концесионния договор.

3. Концесионерът да се определи чрез открита процедура по реда на чл. 24 и сл. от Закона за 
концесиите.

4. Определя гаранция (депозит)за участие в процедурата в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв., 
която е само парична и следва да се внесе в определена  банкова сметка, посочена в 
документацията за участие.

5. Стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията, да бъдат 
в съответствие с функционалното предназначение на построения обект.

6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:

6.1. Основни права на Концесионера
6.1.1. Правото да проектира и изгради обект “Подземен паркинг – гараж на ул. „Братя 
Миладинови”, гр.Варна в урегулиран поземлен имот ІІ, микрорайон 1, кв. 440, по плана на 
град Варна;

6.1.2. Правото да експлоатира построения обект в срока на концесионния договор;

6.1.3. Да използува съществуващата инженерна инфраструктура в района при проектирането 
и строителството на обекта.

6.2.Основни задължения на Концесионера
6.2.1. Да изработи и съгласува предварително с КОНЦЕДЕНТА идеен проект за 
строителството на концесионния обект, в срок до.........;

6.2.2. Проектирането и строителството на обекта да се извърши в рамките и при условията, 
поставени в одобрения от КОНЦЕДЕНТА предварителен идеен проект, решението за 
откриване на процедура за предоставяне на концесия и обвързващата оферта на 
КОНЦЕСИОНЕРА в срок до ...........; 

6.2.3. Да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния договор, без 
съгласието на Концедента;

6.2.4. В случай на възлагане на част от строителните работи на подизпълнители, 
концесионерът е длъжен да включи това обстоятелство в офертата си;

6.2.5. Строителството и експлоатацията на построения обект да се осъществява при спазване 
на нормативните изисквания за националната сигурност и отбраната на страната, опазването 
на околната среда и човешкото здраве, на обществения ред, на защитените територии, зони и 
обекти;

6.2.6. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани 
представители на Община Варна, да им предоставя документи и информация относно 
изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията;



6.2.7. Ежегодно да представя на концедента в срок до 31 март писмени отчети за 
реализираните приходи от експлоатация на обекта, за предходната година;

6.2.8. Да осъществи инвестиционни мероприятия за не по–малко от 5 815 000 /пет милиона 
осемстотин и петнадесет хиляди/ лева за срок от 3 години от началото на концесионния срок;

6.2.9. Да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на обекта;

6.2.10. Задължение по време на строителството да осигури условия за нормално ползване на 
прилежащите към обекта улици и територии, от живеещите на тях и от техни посетители;

6.2.11. При експлоатацията на обекта в зоната да се спазват ограниченията на Община Варна 
за поддържане на обществения ред;

6.2.12. да застрахова ежегодно обекта на концесията за своя сметка в полза на Община Варна.

6.3. Основни права на Концедента
6.3.1. Да придобие правото на собственост върху изградения обект, след въвеждането му в 
експлоатация;

6.3.2. Да получи и да получава дължимите от Концесионера концесионни плащания при 
условията на този договор;

6.3.3. Да контролира изпълнението на поетите от Концесионера задължения и условията на 
концесията, включително чрез правото на достъп до обекта по всяко време, без да пречи на 
работата на концесионера;

6.3.4. Да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение на основните 
задължения и условията за осъществяване на концесията.

6.4. Основни задължения на Концедента
6.4.1. Да не пречи на Концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в 
случаите, уредени в нормативен акт и в този договор;

6.4.2. Да оказва съдействие на Концесионера при осъществяването на концесията, в рамките 
на компетентността на общинската администрация, като даване на разрешения, одобрения, 
съгласувания и други подобни действия;

6.4.3. Да оказва съдействие пред органи на държавни институции и администрация при 
съгласуването от страна на Концедента на документи, действия и проекти с тези органи.

7. Други условия
При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности, концесионерът е длъжен 
да спазва следните условия:

7.1. Да оказва съдействие пред органи на държавни институции и администрация при 
съгласуването от страна на Концедента на документи, действия и проекти с тези органи;

7.2. Концесията да се осъществява при условията на действащите нормативни актове, 
регулиращи съответния вид дейност, действие и/или услуга;

7.3. За изграждането и експлоатацията на “Подземен гараж – паркинг”, предмет на 
настоящата концесия, не се предвижда компенсация по смисъла на чл. 6 от Закона за 
концесиите.

8. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния 
договор
8.1. Парична вноска или банкова гаранция в размер на 10 на сто от концесионното 
възнаграждение за предходната година, която следва да се внася или предоставя на 
Концедента до 31 януари на обезпечената година;



8.2. Банкова гаранция за гарантиране на инвестиционните намерения на Концесионера в 
размер 1 % от предвидените инвестиции за всяка година от строителството на обекта.

9. Определя размери на концесионно годишно плащане 2 % от брутните приходи от 
експлоатация на построения обект, но не по-малко от 20 000 лева годишно.

10. Определя максимален гратисен период, през който не се дължи концесионно плащане 
36 /тридесет и шест/ месеца от влизане в сила на концесионния договор.

11. Критериите за оценка на офертите и относителната им тежест са:
Формула за оценка
К=К1+К2+К3 
Където:
К1 – Размер на инвестициите – 35 точки 
         Оценяването по този показател се извършва по следния начин:

На предложението с най-висок размер на инвестициите се поставят 35 точки, а другите 
предложения получават точки, пропорционални на предлагания размер, отнесени към това в 
офертата с най-висока стойност.

Изчисляването се извършва по формулата

К1 = (РИу/РИ) х 35
където:
РИу – размер на инвестициите на оценяваното предложение

РИ –  най-високия предложен размер

С получения процент се пресмятат точките, които получава оценяваното предложение.

К2 – Размер на концесионното плащане – 40 точки
Оценяването по този показател се извършва по следния начин:

На предложението с най-висок размер на плащането се поставят 40 точки, а другите 
предложения получават точки, пропорционални на предлаганото плащане, отнесени към това 
в офертата с най-висока стойност.

Изчисляването се извършва по формулата 

К2 = (РКПу/РКП) х 40
където:
РКПу – размер на концесионното плащане на оценяваното предложение

РКП   – най-високото предложено плащане

С получения процент се пресмятат точките, които получава оценяваното предложение.

К3 – Комплексен план за развитие и експлоатация на концесионния обект, включващ и 
поддръжка на озеленената част от обекта, както и рехабилитация на подходите към 
паркинга, през концесионния срок – 25 точки
Членовете на комисията ще разгледат отделните оферти по отношение на предлаганите 
проекти и ще присъдят на всяко предложение определен брой точки по следната скала:

1. Отлично                                               – 15 точки 
2. Много добро                                       – 10 точки 
3. Добро                                                  –   5  точки 
4. Удоволетворително                                      –   3 точки 



5. Не отговаря на този критерий             –   0 точки 

12. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да организира процедурата 
за предоставяне на концесия върху обекта по т .1 в съответствие с изискванията на Закона за 
концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 7, въздържали се – 1, отсъстват – 10/

1861-4.  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-4-94.С/137/24.11.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща 97 /деветдесет и седем/ кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.55, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов”, № 
129 А, целият с площ 194 /сто деветдесет и четири/ кв.м., при граници: ПИ № № 
10135.3517.54, 10135.3517.15, 10135.3517.56, 10135.3517.60, както и 26,50 /двадесет и шест 
цяло и петдесет стотни/ кв.м. идеални части от сграда с идентификатор 10135.3517.55.1, 
цялата със застроена площ 53 /петдесет и три/ кв.м., 3,63 /три цяло и шестдесет и три стотни/ 
кв.м. идеални части от избено помещение, цялото с площ 7,26 /седем цяло и двадесет и шест 
стотни/ кв.м. и 2,5 /две цяло и пет десети/ кв.м. идеални части от сграда с идентификатор 
№10135.3517.55.3, цялата със застроена площ 5 /пет/ кв.м., в размер на 47 300,00 
(четиридесет и седем хиляди и триста) лева, без включен ДДС, от които за сградите 11 
300,00 (единадесет хиляди и триста) лева и за земята- 36 000,00 (тридесет и шест хиляди) 
лева.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1862-4.  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, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-4-94.С/137/24.11.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Стойчо 
Димитров Стойков, чрез продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ 
97 /деветдесет и седем/ кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3517.55, по кадастрална карта на район „Младост”, одобрена със заповед № РД-18-
64/16.05. 2008 г. на ИД на АГКК, целият с площ 194 /сто деветдесет и четири/ кв.м., при 
граници: поземлени имоти с идентификатори 10135.3517.54, 10135.3517.15, 10135.3517.56, 
10135.3517.60, както и 26,50 /двадесет и шест цяло и петдесет стотни/ кв.м. идеални части от 
сграда с идентификатор 10135.3517.55.1, цялата със застроена площ 53 /петдесет и три/ кв.м., 
3,63 /три цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м. идеални части от избено помещение, цялото с 
площ 7,26 /седем цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м. и 2,5 /две цяло и пет десети/ кв.м. 
идеални части от сграда с идентификатор 10135.3517.55.3, цялата със застроена площ 5 /пет/ 
кв.м., с административен адрес: гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов”, №129 А, на 
съсобственика Стойчо Димитров Стойков.

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 3771/15.06.2006 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 47 300,00 
(четиридесет и седем хиляди и триста) лева, без включен ДДС.

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

/резултати от поименно явно гласуване:



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

1863-4.  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-12412/18.11.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 43.00 (четиридесет и три) м2  идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.1506.755 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест.седемстотин 
петдесет и пет), целият с площ 137.00 (сто тридесет и седем) м2, с административен адрес: 
гр. Варна, ул. „Габрово” № 19, в размер на 28 460.00 (двадесет и осем хиляди четиристотин 
и шестдесет) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1864-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО-12412/18.11.2009 г., Общински съвет - Варна  решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна „СИ БИ СИ” АД, 
вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 131402261, със 
седалище  и адрес на управление: гр. София 1517, област София, район „Подуене”, ж.к. 
„Суха река”, бл. 27, вх. А, ет. 6, ап. 17, представлявано от Денислава Дончева Милетиева –
Майсторска, л.к. № 192198164, издадена на 14.12.2005 г. от МВР – София, с постоянен адрес: 
гр. София, в качеството й на изпълнителен директор, управляваща и представляваща, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Варна, ул. 
„Габрово” № 19, представляващ 43.00 (четиридесет и три) м2 идеални части от Поземлен 
имот с идентификатор 10135.1506.755 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
шест. седемстотин петдесет и пет), целият с площ 137.00 (сто тридесет и седем) м2, при 
граници на имота: ПИ № 10135.1506.756 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин 
и шест.седемстотин петдесет и шест),  ПИ № 10135.1506.759 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и шест.седемстотин петдесет и девет), ПИ 10135.1506.757 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест.седемстотин петдесет и седем), ПИ 
10135.1506.754 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и шест.седемстотин 
петдесет и четири), ПИ 10135.1506.715 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
шест.седемстотин и петнадесет), на съсобственика „СИ БИ СИ” АД.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 5648/17.04.2009 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от  28 460.00 
(двадесет и осем хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без включен ДДС.

Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1865-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 и 3, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от ЗОС, по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-30714/24.11.2009 г. 
и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а 
именно: продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-241, кв. 38, 
с площ 447 /четиристотин четиридесет и седем/ кв.м., с административен адрес: гр. Варна, 
ж.к. “Владислав Варненчик”, ул. “Светослав Минков”, № 12, на Агюл Али Ахмед, 
Общински съвет – Варна определя пазарна оценка на гореописания имот в размер на 28 
350 /двадесет и осем хиляди триста и петдесет/ лева, без включен ДДС.



/резултати от поименно явно гласуване:

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

1866-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предложение 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО-36761/24.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност в размер на 8 570,00 (осем хиляди петстотин и 
седемдесет) лева, без включен ДДС, за имот-частна общинска собственост, представляващ 
15,00 (петнадесет) кв.м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.3515.353, целият с площ 135,00 
(сто тридесет и пет) кв.м., находящ се в гр.Варна, ул. „Херцен”, № 2, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м. – 571,00 (петстотин седемдесет и един) лева, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1867-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 18, 
ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9907/93/27.11.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за сключване на анекс към 
Договор за наем № Д-5-9200/120/25.02.2005 г., сключен със Сдружение “Шанс за хора с 
увреждания” за ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Георги Бенковски” № 16, кв. 417, 4-ти п.р., представляващ помещение – обект № 3 в 
подблоково пространство със застроена площ 27,15 /двадесет и седем цяло и петнадесет 
стотни/ кв.м. – предмет на АОС № 2262/20.12.2001 г., а именно: предоставяне под наем на 
допълнителни помещения, представляващи част от недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна ул. “Георги Бенковски” № 16, представляващ две 
помещения – обект 2 в подблоково пространство, с площ 41,90 кв.м. – предмет на АОС № 
2261/20.12.2001 г.

Допълнителната месечна наемна цена за имот по АОС № 2261/20.12.2001 г. е в размер на 
89,10 /осемдесет и девет лева и девет стотинки/, изчислена по “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”.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да сключи анекс към Договор за 
наем № Д-5-9200/120/25.02.2005 г., в изпълнение на настоящото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17,

не участва в гласуването - 1/

1868-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да отправи искане и да предприеме всички 
необходими действия за деактуване на имот - публична държавна собственост, описан в АДС 
№ 2288/12.02.1999 г., с оглед актуването му като публична общинска собственост.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 14/

ПРОЕКТ      ЗА      РЕШЕНИЕ :
1869-4.  На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет – Варна обявява за частна 
общинска собственост дворно място с площ 1996 кв.м, съставляващо УПИ ХVІІІ – „за 
обществено обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р.на гр. Варна, с АОС № 4881 
/публична/12.02.2008 г.



/резултати от поименно явно гласуване:

за – 22, против – 11, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

       Решението не се приема.
  

по точка  пета от дневния ред

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

- финализиране на приватизационни процедури;

- актуализация на Годишен план за приватизация за 2009 г.;

- следприватизационен контрол по договор № ОС-2-9200(66)/18.10.2002 г.

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

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1870-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и 
чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое 
решение № 1717-8/17/13,14.10.2009 г. и изготвен протокол от 02.12.2009 г., касаещ проведен 
публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Овчо поле” № 25, район: 14, кв. 543 по АОС № 1787/10.05.2000 г. и 
представляващ сграда–гараж със застроена площ 19,95 /деветнадесет цяло и деветдесет и пет 
стотни/ кв.м., временен строеж – автосервиз (ЕЛКОН), със застроена площ 40,00 
/четиридесет/ кв.м. и дворно място, представляващо УПИ /урегулиран поземлен имот/ ІV-11, 
цялото с площ 255,00 /двеста двадесет и пет/ кв.м., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 
от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника “НВТ ИНВЕСТ” ООД, 
ЕИК:103959189, с управител и представляващ Нели Неделчева Тонева.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Овчо поле”, № 25, микрорайон 14, кв. 543, по АОС № 1787/ 10.05.2000 г. и 
представляващ сграда–гараж със застроена площ 19,95 /деветнадесет цяло и деветдесет и пет 
стотни/ кв.м., временен строеж – автосервиз (ЕЛКОН), със застроена площ 40,00 
/четиридесет/ кв.м. и дворно място, представляващо УПИ /урегулиран поземлен имот/ ІV-11, 
цялото с площ 255,00 /двеста петдесет и пет/ кв.м. с “НВТ ИНВЕСТ” ООД, ЕИК:103959189, с 
управител и представляващ Нели Неделчева Тонева, при заплащане на цена в размер на 
180 000 лв. /сто и осемдесет хиляди лева/, в това число 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ 
данък върху добавената стойност /ДДС/, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата.

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

1871-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и във връзка 
със свое решение № 1765-2-3/18/13.11.2009 г., Общински съвет – Варна актуализира 



Годишния план за приватизация за 2009 г. в приходната и разходната част, съгласно 
приложение.

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

1872-5.  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 № 1188-3/14/01,02.04.2009 г. за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. 
Варна, бул.”Владислав Варненчик”, блок 47 по АОС № 1342/13.08.1999 г. и представляващ 
магазин с идентификатор 10135.3515.479.30.75 и застроена площ 111,80 /сто и единадесет 
цяло и осемдесет стотни/  кв.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 № 
1342/13.08.1999 г. и представляващ магазин с идентификатор 10135.3515.479.30.75 и 
застроена площ 111,80 /сто и единадесет цяло и осемдесет стотни/ кв.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 70 000 
лв. /седемдесет 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 на наддаване в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 7 000 лв. /седем хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

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

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



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

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

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в 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 7 000лв. /седем хиляди лева/, платими 
по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000 лв. /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, Снежана Донева, 
Красимир Минков, Ивайло Бояджиев и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Пламен Войков 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 – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 16/

1873-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 4, ал. 2 
от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Охрид”, № 25, предмет на Акт за частна общинска собственост № 218/28.07.1997 
г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 
сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 
/резултати от поименно явно гласуване:



за – 31, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1874-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 4, ал. 2 
от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Дрин”, № 65, блок 4, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
754/14.07.1998 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 
сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1875-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 4, ал. 2 
от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. 
Варна, местност  „Салтанат” – Почивка, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
938/189.12.1998 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 
сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1876-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 4, ал. 2 
от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Мусала”, № 7, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
3908/05.06.2006 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 
сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1877-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 4, ал. 2 
от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Мария Луиза”, № 11 – втори надпартерен етаж, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 479/13.01.1998 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 
сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1878-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 4, ал. 2 
от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:



1. Открива процедура за приватизация на общински недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Съборни”, № 44, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1261/02.07.1999 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 
сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1879-5.  На основание чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 5 
от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1873-5(19)/09.12.2009 г., № 988-4/11/09,11.12.2008 г. 
и № 989-4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Охрид”, 
№ 25, предмет на Акт за частна общинска собственост № 218/28.07.1997 г., като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

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

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  Цвета Василева 
Вълчева /лицензиран оценител/.

/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/

1880-5.  На основание чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 5 
от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1874-5(19)/09.12.2009 г., № 988-4/11/09,11.12.2008 г. 
и № 989-4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дрин”, 
№ 65, блок 4, предмет на Акт за частна общинска собственост № 754/14.07.1998 г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

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

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  Кичка Тодорова 
Кателиева /лицензиран оценител/.

/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/

1881-5.  На основание чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 5 
от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1875-5(19)/09.12.2009 г., № 988-4/11/09, 11.12.2008 
г. и № 989-4/11/09, 11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, местност 
”Салтанат” – Почивка, предмет на Акт за частна общинска собственост № 938/189.12.1998 г., 
като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

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

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  ”Форум” ЕООД 
/лицензиран оценител/. 



/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/

1882-5.  На основание чл. 5, ал. 2, чл.  26, ал. 1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 5 
от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1876-5(19)/09.12.2009 г.,  № 988-4/11/ 09,11.12.2008 
г. и № 989-4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Мусала”, № 7, предмет на Акт за частна общинска собственост № 3908/05.06.2006 г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

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

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

/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/

1883-5.  На основание чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 5 
от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1877-5(19)/09.12.2009 г., № 988-4/11/ 09,11.12.2008 
г. и № 989-4/11/09,11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Мария 
Луиза”, № 11 – втори надпартерен етаж, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
479/13.01.1998 г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

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

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

/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/

1884-5.  На основание чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК и във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 5 
от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1878-5(19)/09.12.2009 г., № 988-4/11/ 09, 11.12.2008 
г. и № 989-4/11/09, 11.12.2008 г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Съборни”, № 44, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1261/02.07.1999 г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.

За участие в процедурата да бъдат поканени:

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

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

/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/

1885-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 3 от ЗПСК във връзка с 
подадено заявление № ОС-2-9200/66/23.11.2009 г. от Дамян Тодоров Стилиянов и 
приватизационен договор № ОС-2-9200/66/18.10.2002 г., Общински съвет – Варна реши:

Определя комисия за следприватизационен контрол на поетите с приватизационен договор № 
ОС-2-9200/66/18.10.2002 г. задължения на купувача Дамян Тодоров Стилиянов в състав: 



председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Пламен Пенев, Красимир 
Маринов и Петко Бойновски; резервни членове: Красимир Минков и Веселин Марешки.

/за – 28, против – 1, въздържали се – 0/

 

по точка  шеста от дневния ред

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

- определяне на сума за възстановяване на разходите за принудително задържане на 1 брой 
ППС с техническо средство тип “СКОБА”;

- участие на Община Варна с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Схема BG161РО001/1.4-05/2009: «Подкрепа за интегрирано и 
устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда» в рамките на Приоритетна ос 1: 
«Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.4: «Подобряване на физическата 
среда и превенция на риска» на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 
год.; 

- актуализиране на списъка на обектите, финансирани от банков заем по   Бюджета 2009г. на 
Община Варна; 

- приемане на План-сметка дейност “Чистота” за 2010 г.; 

- запазване на таксата за битови отпадъци за 2010 г. в размерите, определени с решение № 
1015-5(11)/09,11.12.2008 г.; 

- определяне на средства в Капиталовата програма на Бюджет 2010 на Община Варна, във 
връзка с изпълнение на решение № 1799-2/18/13.10.2009г. на Общински съвет-Варна; 

- отпускане на финансови средства на “МДОЗС Д-Р МАРКО МАРКОВ – ВАРНА” ЕООД за 
“Изграждане на нов бункер за лъчезащита за разполагане на линеен ускорител и 
реконструкция на съществуващи помещения за обслужване на сектора”; 

- отпускане на финансови средства на “Транстриумф холдинг” АД и “Градски транспорт” 
ЕАД; 

- промяна в Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна; 

- опрощаване на наем за общинско жилище, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. 
“Гривица”, № 6А; 

- опрощаване заплащането на дължимата сума за наем на имот- частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Ружа”, по искане на   “Алексина 007”ЕООД; 

- освобождаване от заплащането на цена на право на разполагане за преместваем обект, 
разположен върху земя - общинска собственост, по искане на “Гражданско сдружение”В”; 

- отпускане на финансови средства за закупуване на гориво за нуждите на  културните 
институти в гр. Варна; 

- трансформиране на една щатна бройка в ОП “Спорт за всички”; 

- отпускане на допълнителни финансови средства за предоставяне на еднократна финансова 
помощ за лечение  на нуждаещи се граждани от Община Варна; 

- освобождаване от такса битови отпадъци по молби на граждани;

- обсъждане на  предложение от общински съветник за отпускане на 50 хил.лв. за инсулинови 
препарати на диабетичноболни в гр. Варна. 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК



Общ брой присъстващи общински съветници – 33
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1886-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 99, ал. 3, във връзка с чл. 167, 
ал. 2, т. 2 от Закона за движението  по пътищата и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/120/05.11.2009 г., Общински съвет – Варна решава сумата за 
възстановяване на разходите за принудително задържане на 1 брой ППС с техническо 
средство тип “СКОБА” да бъде в размер на 30 лв., с включен ДДС.  Сумите постъпват в 
бюджета на Община Варна. 

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

1887-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9302/123/23.11.2009 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по схема BG161PO001/1.4-05/2009 «Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие 
чрез подобряване на градската среда» в рамките на Приоритетна ос 1: «Устойчиво и 
интегрирано градско развитие», Операция 1.4: «Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска» на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 год., със 
следните обекти:

• Реконструкция на северното платно на ул.”Царевец” в участъка от бул.”Осми 
Приморски полк” до бул.”В. Левски”, първи етап в участъка от бул.”Осми Приморски 
полк” до ул.”Ген. Колев”; 

• Реконструкция на ул.”Ген. Колев” в участъка от бул.”Чаталджа” до 
ул.”Хр.Смирненски”, първи етап в участъка от бул.”Чаталджа” до ул.”Елица”; 

• Благоустрояване на междублоково пространство между ул. «Чаталджа», ул. «Цар 
Асен», ул. «Драва Чех», ул. «Ген. Колев», гр.Варна. 

2.  Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проекта няма да бъде 
променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

3. При одобрение на проекта за финансиране от ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., 
Община Варна да  осигури собствен принос в размер на минимум 5% от общата стойност на 
проектното предложение. Средствата за обезпечаване на собствения принос да бъдат 
предвидени в Общинския бюджет в съответствие с времевия график за изпълнение на 
дейностите. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се - 1, отсъстват – 22/

1888-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/124/30.11.2009 г., Общински съвет – Варна 
актуализира списък на обектите, финансирани от банков заем  по Бюджет 2009 г. на Община 
Варна, съгласно приложение. 

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

1889-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА и чл. 
66, ал. 1 от ЗМДТ и по  предложение на  Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-
9302/152/02.12.2009 г., Общински съвет – Варна приема План-сметка дейност “Чистота” за 
2010 г., съгласно приложение.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 28, против – 4, въздържали се - 0, отсъстват – 19/

1890-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/130/04.12.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава да се запази таксата за битови отпадъци за 2010 г. в размерите, определени с решение 
№ 1015-5(11)09,11.12.2008 г. на Общински съвет – Варна.

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

1891-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от  ЗМСМА и във връзка с изпълнение на решение № 
1799-2/18/13.11.2009 г. на Общински съвет-Варна, Общински съвет-Варна решава да бъдат 
заложени средства в Капиталовата програма на Бюджет 2010 г. на Община Варна за следните 
обекти:

1. Обект “Открита спортна площадка в Технически университет Варна” – 640 698.36 лв. 
2. Обект “Рехабилитация на бул. “Република” – 559 975.68 лв. 
3. обект “Реконструкция на бул. “Девня” – кръгово кръстовище на ул. “Георги Пеячевич” 

– І-ви етап, 

съгласно изготвени количествено стойностни сметки от ОП “Инвестиционна политика”.

Средствата да бъдат изплатени след извършване на задълбочена проверка по цялостното 
изпълнение на посочените обекти, за резултатите от която да бъде уведомен Общинския 
съвет.

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

1892-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и по докладна записка от 
управителя на “МДОЗС Д-Р МАРКО МАРКОВ – ВАРНА” ЕООД с вх. № ОС-9-
9903/33/30.10.2009 г., Общински съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 
150 000 лв. на “МДОЗС Д-Р МАРКО МАРКОВ – ВАРНА” ЕООД във връзка с “Изграждане 
на нов бункер за лъчезащита за разполагане на линеен ускорител и реконструкция на 
съществуващи помещения за обслужване на сектора”. 

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

1893-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 300 000 лв. на “Градски 
транспорт” ЕАД, във връзка със завършването на финансовата 2009 г. 

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

1893-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 300 000 лв. на “Транстриумф холдинг” АД, 
във връзка със завършването на финансовата 2009 г.

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

1894-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ и докладна 
записка от Пламен Начков – общински съветник с вх. № ОС-9-94.П/17/04.11.2009г., 
Общински съвет – Варна създава нова точка 4 към забележката на т. 13,5 “Цена на право на 
разполагане на будки, павилиони и други обекти върху терени общинска собственост по чл. 
56 и § 17 от ЗУТ” към приложение № 2 от Наредбата за определяне и администриране на 



местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, считано от 01.01.2010 г., 
както следва:

 “Размера на цената на право на разполагане по чл. 56 от ЗУТ за занаятчийски услуги/ 
часовникарство, шивачество, кожарство, обущарство, шапкарство, фризьорство, козметика, 
перукерство и други занаятчийски услуги/ за физически лица над 75 годишна възраст е с  30 
%-но намаление”. 

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

1895-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по  молба от Емилиян Огнянов Янев с 
вх. № ОС-9-94.Е/16/04.11.2009 г., Общински съвет-Варна решава да не се опрости дължимата 
сума за наем на общинско жилище на  Емилиян Огнянов Янев  за имот, находящ се в гр. 
Варна, кв. „Аспарухово”, ул. “Гривица”, № 6А, за периода от м. август до месец септември 
2009 г.   

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

1896-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по  по заявление от “АЛЕКСИНА 007” 
ЕООД с вх. № Д-9-9200/810/25.09.2009 г.,Общински съвет - Варна решава да не се опрости 
задължението на “АЛЕКСИНА 007” ЕООД за заплащане на дължимата сума за наем на имот 
- частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Ружа”, клуб до жилищен блок 
10, 25 м.р., за периода от м. юни до месец ноември 2009 г.   

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

1897-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по докладна записка от председателя на 
УС на “Гражданско сдружение „В” с вх. № РД-9-9907/89/04. 11.2009 г.,  Общински съвет  - 
Варна не освобождава “Гражданско сдружение”В” от заплащане на цена на право на 
разполагане за преместваем обект, разположен върху земя – общинска собственост, находяща 
се в гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, ІІІ м.р. 

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

1898-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9302/129/03.12.2009г. и във връзка с необходимостта от 
финансиране на Културните институти в Община Варна за закупуване на гориво за 
отоплителния сезон 2009-2010г.,, Общински съвет – Варна  отпуска финансови средства, 
както следва:

1. за Драматичен театър                                – 10 000 лв. 
2. за Оперно-филхармонично дружество     – 10 000 лв. 
3. за Държавен куклен театър                        –   5 000лв. 
4. за Фестивален и конгресен център            –   5 000 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 2, въздържали се - 0, отсъстват – 18/

1899-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС, Общински съвет-Варна 
трансформира една щатна бройка от гардеробиер в касиер в ОП “Спорт за всички”.

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

1900-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна решава да 
бъдат отпуснати допълнително финансови средства в размер на 41 160 лв. за предоставяне на 
еднократна финансова помощ за лечение на нуждаещи се граждани от Община Варна.

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



1901-6.  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-9-9100/696/17.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Юлияна Жечкова Кирчева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност “Липов кладенец”, ПИ пл. № 
64 по кадастрален план на к.к. “Чайка”, идентичен с имот пл.  № 3461.

/за – 26, против – 5, въздържали се – 1/

1902-6.  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-9-9100/696/17.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Румяна Жечкова Олянова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност “Липов кладенец”, ПИ пл. № 
64 по кадастрален план на к.к. “Чайка”, идентичен с имот пл.  № 3461.

/за – 26, против – 5, въздържали се – 1/ 

1903-6.  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-9-9100/696/17.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Златка Желязкова Чолакова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  местност “Липов кладенец”, ПИ 
пл. № 64 по кадастрален план на к.к. “Чайка”, идентичен с имот пл.  № 3461.

/за – 26, против – 5, въздържали се – 1/ 

1904-6.  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-4-9100/90/09.03.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Иван Георгиев Табаков от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Радост” № 19, бл. 4, вх. “А”.

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

1905-6.  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-4-9100/90/09.03.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Иванка Делева Табакова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Радост” № 19, бл. 4, вх. “А”.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1906-6.  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-9-2600/64/17.09.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Валентин Димитров Вълев – управител на “ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” 
ООД от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за УПИ VІ – “за 
смесено застрояване”, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, І м.р., кв. 15.

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
1907-6.  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-9-9901/17/29.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “Марина Д Ор” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. 
София, ул. “Парчевич” № 42 от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2009 г. 
за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Орех”, № 2.

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



1908-6.  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-9-9100/47/19.10.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Невянка Ганчева Атанасова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст „Ракитника” имот № 84.

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

1909-6.  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-9-9100/47/19.10.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Галина Тодорова Михайлова-Иванова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2009 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст „Ракитника”, имот 
№ 84.

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

1910-6.  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-9-94.Г/180/26.10.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Ганка Тодорова Иванова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Гоце Делчев” № 40А.

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

1911-6.  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-9-9200/586/02.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Николай Върбанов Николов – управител на хотел “Роса”, собственост 
на Държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване”, гр. София от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за периода от 01.10.2009 до 31.05.2010 г. 
за имот, находящ се в гр. Варна,  к.к.“Ален мак”, хотел “Роса”.

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

1912-6.  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-9-2600/76/03.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “СЪНИ ТРАВЕЛ”ЕООД, гр. София, бул. “Никола Вапцаров” № 16 от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за периода от 01.11.2009 до 31.03.2010 г. 
за имот, находящ се в гр. Варна,  к.к.“Златни пясъци”, хотел “Гранд Ермитаж”.

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

1913-6.  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 заявление с вх. № ОС-9-94.Л/3/05.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Людмила Иванова Рахнева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул.“Петко Каравелов” № 11, ет. 3, ап. 11.

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

1914-6.  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-9-2600/82/10.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “Амот” ООД, гр. Варна, ж.к. “Чайка”, бл. 181, ет. 5, ап. 12 от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за поземлен имот № 3120, 
находящ се в гр. Варна,  местност “Ален мак”.

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



1915-6.  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 жалба с вх. № РД-9-9100/685/12.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Марийка Кателиева Николова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул.“Опълченска” № 23, кабинет 
№ 8.

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

1916-6.  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 жалба с вх. № РД-9-9100/685/12.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Николай Панайотов Николов от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул.“Опълченска” № 23, кабинет 
№ 8.

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

1917-6.  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-9-94.В/11/16.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Виолета Христова Скекалчева от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул.“Георги Бакалов”, бл. 17, вх. 1, 
ет. 7, ап. 26.

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

1918-6.  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-9-1200/7/16.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и 
информационни системи” от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за 
имот, находящ се в гр. Варна,  к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, по акт за държавна 
собственост № 2703/ 1999 г.

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

1919-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с декларация с вх. № ОС-9-94.Ц/7/17.11.2009 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава Цецка Гергова Маринова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул.“Охрид” № 4, ет. 3, ап. 6.

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

1920-6.  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-9-94.П/19/18.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Полина Илиева Куцарова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Младост”, бл. 140, вх. 6, ап. 125.

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

1921-6.  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 заявление с вх. № ОС-9-94.Е/17/19.11.2009 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава Еленка Тенева Николова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ЗПЗ, пл. № 5533 (962). 

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



1922-6.  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-9-9100/703/23.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Димитър Кръстев Димитров от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. “Трошево”, бл. 28, вх. “В”, ет. 
4, ап. 42.

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

1923-6.  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-9-9100/703/23.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Добринка Тодорова Димитрова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. “Трошево”, бл. 28, вх. “В”, ет. 
4, ап. 42.

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

1924-6.  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-9-9302/2/23.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Станка Иванова Симеонова-Кръстева от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 107, 
вх. 5, ап. 62.

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

 

по точка  седма от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и комунални 
дейности” относно:

- приемане на План-сметка  «Чистота» за 2010 г.;

- възлагане на Кмета на Община Варна  в срок до 31.03.2010 г. да проведе процедура за 
закупуване на канално – почистваща машина. 

Докл.:  Пл. ВОЙКОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1925-7.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 66, 
ал. 1 ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/73/27.11.2008 г., 
Общински съвет Варна приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2009 год., съгласно 
приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 22/

1926-7.  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 44, ал.1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна в срок до 31.03.2010 г. да проведе процедура по ЗОП за 
закупуване на канално-почистваща машина за нуждите на Община Варна. 

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

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПЛАН-СМЕТКА

ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"
2010г.

І. ПРИХОДНА ЧАСТ

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН 

1 Такса битови отпадъци 21 820 000

2 Внесен ДДС / съгл.чл.163 "а" от ЗДДС/ - 750 000

І. ВСИЧКО ПРИХОДИ: 21 070 000

   

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ 

Съгласно ЗМДТ чл.66 т.1, т.2, т.3 и т.4

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАН 

1 Сметосъбиране и сметоизвозване  8 640 000

1,1 Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо за 
БО /ежемесечно разпределени по квоти, по райони и населени места/  7 590 000

1,2 Разходи по чл.56 от ЗУТ   220 000

1,3
Морска градина- разходи за сметосъбиране, изхвърляне на тротоарни 
кошчета и извозване на битови и растителни отпадъци до депо.Наредба № 
3 на МОСВ и МЗ

  520 000

1,4 Осигуряване на съдове за битови отпадъци - контейнери, кофи и др.   80 000

1,5 Разходи за изграждане на "джобове" за разполагане на съдове за битови 
отпадъци   230 000

2 Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 10 830 000

2,1 Разходи за почистване на улици и площади /ежемесечно разпределени по 
квоти, по райони и населени места/  1 900 000

2,2 Разходи за почистване на алеи, междублокови пространства, обособени  1 000 000



детски площадки /ежемесечно разпределени по квоти, по райони и 
населени места/

2,3 Почистване на замърсявания и нерегламентирани сметища по чл.9, ал.1 
от Закона за управление на отпадъците.  1 000 000

2,4 Почистване на отводнителни канали и дерета   500 000

2,5 Почистване на дъждоотводни ШАХТИ   500 000

2,6 Закупуване на решетки за дъждоотводни шахти (преходен).   200 000

2,7 Закупуване на канално-почистваща машина за дъждоотводни шахти   500 000

2,8
  Разходи за чистотата на курортните комплекси - "Златни пясъци", "Св. 
Константин и Елена", "Ривиера", "Слънчев ден", к.к. "Чайка"(Ален мак) и 
Вилни зони. 

  500 000

2,9 Разходи за събиране и извозване на растителни отпадъци и други дейности 
по поддържане чистотата на зелените площи   1 400 000

2,10 Разходи свързани с  контрола и поддържане  на чистотата на обществените 
територии   870 000

2,11 Разходи за почистване при зимни условия  2 400 000

2,12 Разходи за изграждане на GPS за контрол на дейностите сметоизвозване и 
машинно метене на територията  на Община Варна   60 000

3  Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за битови 
отпадъци  1 600 000

3,1 Разходи за обезвреждане,рекултивация и мониторинг на ТБО в  Депо 
“Въглен” /Договор от 30.04.2004 г. и подписан анекс/  1 600 000

 ІІ. ВСИЧКО РАЗХОДИ  21 070 000

 

по точка  седма от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и комунални 
дейности” относно:

- приемане на План-сметка  «Чистота» за 2010 г.;

- възлагане на Кмета на Община Варна  в срок до 31.03.2010 г. да проведе процедура за 
закупуване на канално – почистваща машина. 

Докл.:  Пл. ВОЙКОВ – Председател ПК



Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1925-7.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 66, 
ал. 1 ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/73/27.11.2008 г., 
Общински съвет Варна приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2009 год., съгласно 
приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 22/

1926-7.  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 44, ал.1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна в срок до 31.03.2010 г. да проведе процедура по ЗОП за 
закупуване на канално-почистваща машина за нуждите на Община Варна. 

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

 

по точка  осма от дневния ред

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

- формиране цената на карта за превоз на лица на 67 и повече години.

Докл.:  Кр. МАРИНОВ – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Е :
1927-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава 
съгласие, във връзка с формирането на цената на карта за превоз на лица на 67 и повече 
години, при актуална цена на билета от 1 лв., цената на картата да бъде, както следва: 

– стойност на цената на карта за градска линия – 2 лв. месечно;

– стойност  на цената на карта за извънградска линия – 5 лв. месечно. 

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

 

по точка  девета 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.  

Докл.:   А. РАДЕВА – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1928-9.  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 – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

1929-9.   На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и на база 
социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – Варна не отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 1928-9(19)/09.12.2009 г. 

1. МЛАДЕН ЩЕРЕВ ХРИСТОВ - гр.Варна, ул.”Христо Самсаров” № 41, ап.7, молба вх.
№ РД-9-94.М/395/05.10.2009 г. – лицето е сирак; доходът е от социална помощ в 
размер на 200 лв.; в следствие на тежък инцидент е временно неработоспособен; г-н 
Христов не притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни 
доходи отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

2. СТЕФАНКА БОНЕВА КОЛАРОВА – гр. Варна, ул. „Свобода” № 18, вх. 18, ет. 6, ап. 
45; молба с вх. № РД-9-94.С/368/08.10.09г. – лицето има определени 92 % ТНР 
/квадрантектомия декстра; остеопороза/; съжителства със съпруга си – 95  % ТНР /зл. 
новообразование на бял дроб/; пенсията се формира от песия на размер на 216,50 лв.; 
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; 

3. СЪБИ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ – гр.Варна, ж.к.”Вл. Варненчик” бл.406, вх.12, ап.27, 
молба вх.№ РД-9-94.С/257/14.07.2009 г. – лицето е с онкологично заболяване 
/карцином на ларинкса/; доходът се формира единствено от пенсия в размер на 165 лв.; 
не притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

4. РУВЕЙДА ДЖЕВДЖЕТ КАДИРОВА – гр.Варна, ул.”Зорница” № 6, молба вх.№ РД-6-
94.Р/138/14.07.2009 г. – лицето има определени 63 % ТНР /захарен диабет/; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 106 лв.; не притежава собственост, която 
може да бъде източник на допълнителни доходи – 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

5. САБИЛЕ САДЪКОВА ХАСАНОВА - гр.Варна, ж.к.”Вл. Варненчик” бл.406, вх.1, ап. 
7, молба вх.№ РД-9-94.С/258/15.07.2009 г. – лицето е самотна майка с две деца; 
безработна с регистрация в Бюро по труда; доходите се формират единствено от 
детски добавки; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи - 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

6. ДЖЕЙХАН АЛИ ТАШЧЪ – гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.20, ет.1, ап.3, молба вх.
№ РД-9-94.Д/332/06.10.2009 г. – лицето има определени 94% ТНР (др. вродени 
аномалии на крайниците); доходът се формира единствено от инвалидна пенсия в 
размер на 197 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; 



7. ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА НАНЕВА – гр.Варна, ул.”Найчо Цанов” № 69, молба вх.№ 
РД-9-94.В/272/23.11.2009 г. – лицето е пенсионер; на 14.12.2008 г. излиза да изхвърля 
боклука и бива блъсната от кола; в следствие на удара претърпява 7 операции; към 
момента е обездвижена на легло; за операциите са теглени пари на заем; предстои 
последна операция през лятото на следващата година; доходът е единствено от пенсия 
и е крайно недостатъчен за покриване на разходите и комунално-битовите нужди - 800 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

8. КОНСТАНТИНА ДИМИТРОВА ПАРУШЕВА – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.219, 
вх.1, ап.26, молба вх.№ РД-9-94.К/283/23.11.2009 г. – лицето е пенсионер; има 
онкологично заболяване и определени 90 % ТНР /Са/; доходът се формира единствено 
от пенсия в размер на 203.25 лв.; не притежава собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи - 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

9. ИВАЙЛО ВИКТОРОВ ВЪЛЧЕВ – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.36, вх.1, ап.4, 
молба вх.№ РД-9-94.И/252/23.11.2009 г. – лицето е с 95 % ТНР с ч.п. /състояние след 
ЧМТ/; лицето обитава общинско жилище; не притежава собственост, която може да 
бъде източник на допълнителни доходи; доходът се формира единствено от пенсия в 
размер на 196.68 лв. - 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

10.ДАНИЕЛА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА – гр.Варна, жк.”Младост” бл.155, ап.85, молба 
вх.№ РД-9-94.Д/389/23.11.2009 г. – синът на лицето е загинал при инцидент на Камен 
бряг; за погребението са взети пари на заем; семейството е с ниски доходи и не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 1 000 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

11.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАСЛАРОВ – гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” бл.68, вх.Б, 
ап.48, молба вх.№ РД-9-94.Д/382/13.11.2009 г. – г-н Масларов страда от множествена 
склероза; от м.февруари 2009 г. е безработен; няма собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи; за лечението си взема пари на заем; не може да 
разчита на разширения семеен кръг за подкрепа – отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

12.НУТФИЕ САМИ ХАМИД – гр.Варна, ул.”Кирил и Методий” № 133, молба вх.№ РД-
9-94.Н/238/19.11.2009 г. – лицето е настанено заедно с децата си в Кризисен център за 
жени и деца, претърпели насилие; към момента г-жа Хамид няма доходи и 
собственост; не може да разчита на разширен семеен кръг – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

13.ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА – гр.Варна, ул.”Струга” № 4, молба вх.№РД-9-
94.П/189/06.10.2009 г. – лицето има определени 87 % ТНР /шизофрения, карцином/; 
живее на свободен наем; доходът се формира от пенсия в размер на 170.62 лв.; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; 
предстои втора онкологична операция – отпуска 600 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

14.МАРИЙКА ПЕНЧЕВА ТЕРЗИИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Братя Георгиевич” бл.35, 
вх.А, ап.8, молба вх.№РД-9-94.М/394/05.10.2009 г. – лицето има определени 80 % 
ТНР /полиартроза/; съпругът й е със 100 % ТНР с ч.п./вътремозъчен кръвоизлив/; 
доходът се формира единствено от пенсии в размер на 336.21 лв.; г-жа Терзииванова 
не притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

15.МАКСИМ БОРИСОВ СЪЛОВ – гр. Варна, ул. «Лонгоз» № 9; молба с вх. № РД-9-
94.М/430/02.11.2009г. – лицето има определени 75 % ТНР /умствена изостаналост/; 
доходът се формира единствено от пенсия в размер на 110.95 лв. лицето желая да 
посещава Дневен център за възрастни с увреждания „Ривиера”, но не разполага със 



средства за транспорт; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

16.ЛЮБА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. «Силистра» бл. 1, ет. 3, ап. 11; 
молба с вх. № РД-9-94.Л/45/05.06.09г. – лицето има определени 100 % ТНР с чужда 
помощ /ДЦП; парапарезис спастика инфериор рефлеткория/; доходът на г-жа 
Георгиева се формира от пенсия в размер на 180,44 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; 

17.КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА – гр. Варна, Кризисен център SOS – ж.к. 
“Владислав Варненчик “ ДКЦ ІІІ; молба с вх. № РД-9-94.Н/119/04.06.09г. - лицето е 
самотна майка на 1 дете /ученичка в VІ клас на І-во ОУ гр. Варна/; настанени са след 
проявено домашно насилие спрямо тях в Кризисен център към фондация “SOS – 
семейства в риск”; г-жа Илиева е безработна с регистрация в дирекция “Бюро по 
труда”; не притежават собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

18.ЕЛЕНА ЩЕРЕВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул. «Петко Стайнов» № 7, ст. 202; молба с 
вх. № РД-9-94.Е/82/03.06.09г. – лицето е самотна майка на 4 деца /на 2, 7, 11 и 14 
години/, на едно от децата предстои бъбречна операция; г-жа Маринова е безработна с 
регистрация в дирекция «Бюро по труда»; не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

19.ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, кв. Възраждане, бл. 19, вх. 1, ет. 3, ап. 7; 
молба с вх. № РД-9-94.Т/15/09.02.09г. – г-жа Тодорова е разведена с две деца /близнаци 
на 17г./, за които се грижи  сама; децата имат определени съответно 91 и 93% ТНР 
/умствена изостаналост/; семейството живее в общинско жилилище; не притежават 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; от три месеца 
г-жа Тодорова е безработна; семейството не може да разчита на подкрепа от разширен 
семеен кръг – отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

20.ТОНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. «Цанко Дюстабанов» № 6, ап. 3; 
молба с вх. № РД-9-94.Т/54/25.05.09г. – лицето е вдовица; на 16.04.2008г. е починал 
съпруга й; лицето има определена ІІІ група ТНР /бронхиална астма; хипертонична 
болест на сърцето; захарен диабет/; доходът на г-жа Георгиева се формира единствено 
от пенсия в размер на 228,63  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; 

21.ЙОРДАНКА ДОНЧЕВА ПЪРВАНОВА – гр. Варна, ул. «Вилна зона», сп. 
«Журналист» 115; морба с вх. № РД-9-94.И/58/24.08.09г. – след катастрофа лицето 
изгубва част от дясната си ръка; има определена ІІ гр. ТНР /травматична ампутация на 
ръката и дланта (частична или пълна)/; доходът се формира от месечна работна 
заплата към Отдел „Закрила на детето”и пенсия в размер общо на 494,71лв.; г-жа 
Първанова има нужда от направата на протеза, за която не разполага с необходимите 
средства; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности и направата на протеза; 

22.ВЕЛИЧКА ЕНЧЕВА ТАНЕВА – гр. Варна, ул. «Георги Георгиев» №18; молба с вх. № 
РД-9-94.В/202/31.08.09г. – лицето е с онкологично заболяване /Са гландуле маме 
синистра/; след оперативна намеса се налага ползване на скъпоструващи лекарства, 
които г-жа Танева не може да си позволи; доходът се формира от пенсия в размер на 
161,47лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 



допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

23.ПЕНЮ ИЛИЕВ ПЕНЕВ – гр. Варна, ул. «Петко Стайнов» № 3, молба с вх. № РД-9-
94.П/163/03.09.09г. – лицето има определени 74% ТНР /счупване на лумбосакралния 
отдел на гс и таза; ампутацио крурис декс. артрозис декс./; доходът се формира от 
пенсия в размер на 110,95лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

24.КАЛЯ СТОЯНОВА ЙОВКОВА – гр. Варна, ул. “Драган Цанков” № 15; молба с вх. № 
РД-9-94.К/68/19.03.09г. – лицето е вдовица; през 2008г. в дома й възниква пожар, при 
който изгаря голяма част от къщата й; доходът на г-жа Йовкова се формира единствено 
от пенсия в размер на 93,50лв., крайно недостатъчни за покриване на нанесените щети 
и покриване на ежедневни нужди; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

25.ЛАЗАР ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ – гр. Варна, ул. «Моряшка» 21, ет. 7, ап. 27; молба с вх. 
№ РД-9-94.Л/21/13.03.09г. – лицето има определени 93,5% ТНР /други видове 
катаракта; синдром на Даун; лека умствена изостаналост/; доходът на г-н Лазаров се 
формира единствено от пенсия в размер на 91,48лв.; не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

26.СЛАВКА АТАНАСОВА БОРАЧЕВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 218, вх. 5, 
ет. 1, ап. 134; молба с вх. № РД-9-94.С/196/29.05.09г. – лицето има определени 72,2% 
ТНР /ХИБС; катаракта /; дохода на г-жа Борачева се формира от пенсия и социални 
добавки в размер общо на 194,76лв.; не притежават собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

27.ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. „Карамфил” № 21А; молба с вх. 
№ РД-9-94.Д/317/28.09.09г. – лицето е вдовица; през 2005 г. е починала и единствената 
й дъщеря; страда от много заболявания; доходът се формира от пенсия в размер на 
176,91 лв.; г-жа Георгиева не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

28.АЛДИН АСЕНОВ ГЕБЕДЖИЕВ – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик», ул. «Св. Минков» 
№ 22; молбо с вх. № РД-9-94-.А/169/28.05.09г. – лицето е баща на дете /ученик VІІ 
клас/, за което се грижи сам; дохдът се формира от месечна работна заплата в размер 
на 313,10лв.; г-н Гебеджиев не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

29.СЛАВКА ВИЧКОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, бул. «Цар Освободител» № 109, вх. 
Б, ап. 8; молба с вх. № РД-9-94.С/316/09.09.09г. – лицето е пенсионер /84 г./; вдовица с 
доход формиран от пенсия в размер на 281 лв.; страда от много заболявания, 
лекарствата й не се поемат от НЗОК; г-жа Димитрова не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

30.ЦОНКА БЕЛЕВА ДОНЕВА – гр. Варна, ул. «Царевец» № 55, бл. 2, вх. Е, ет. 7, ап. 128; 
молба с вх. № РД-9-94.Ц/20/28.05.09г. – лицето е възрастна жена /на 80години/, която 
съжителства с двамата си непълнолетни внуци, присъдени й от съда, след смъртта на 
дъщеря й на 03.06.2009г., на която е извършено социално погребение и която 7 години 
е била на легло; доходите на семейството се формират от пенсия в размер на 194,62лв.; 
г-жа Донева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности; 
31.АСЕН АСЕНОВ ЧЕРНЕВ – с. Каменар, ул. „Ясен” № 1; молба с вх. № РД-9-

94.А/167/27.05.09г. – лицето е бивш затворник; безработен; г-н Чернев не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 100 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

32.МИТКО ВЕЛИКОВ МИЛАНОВ – гр. Варна, ул. «Костур» № 20; молба с вх. № РД-9-
94.М/198/25.05.09г. – лицето живее на свободен наем; лежащо болен с поставени 
диагнози невроендокринен тумор, медиастенална лимфаденопатия, линфни метастази 
в суправикуларна област, симптоматична епилепсия, хеморагичен мозъчен инсулт, 
левостранна хемиплегия, обезитет, състояние след химеотерапия; г-н Миланов не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи, 
както и към момента няма доходи – отпуска 800 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

33.МАРИЙКА МАКСИМОВА ДАНАИЛОВА – гр. Варна, ул. «Гургулят» № 22; молба с 
вх. № РД-9-94.М/203/27.05.09г. – лицето е самотна майка на 2 деца /на 3г. и бебе на 
5месеца/; на 15.05.09г. е починала майката на г-жа Данаилова; доходите се формират 
от социални помощи в размер на 137,15 лв.; не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

34.ИЛКО МАКСИМОВ МОСКОВ – гр. Варна, ул. «Гургулят» № 22; молба с вх. № РД-9-
94.И/113/27.05.09г. – лицето има определени 89% ТНР /детска церебрална спастична 
парализа; лека умствена изостаналост/;  доходът се формира от пенсия в размер на 
101,78 лв.; на 22.04.09г. е починал бащата на г-н Москов; не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

35.МАРИЙКА АТАНАСОВА  ДИМИТРОВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл.309, 
вх. 2, ет. 6, ап. 32; молба с вх. № РД-9-94.М/204/27.05.09г. – лицето има определени 
93% ТНР /сърдечна недостатъчност, ХБ; двустранна гонартроза и коксартроза/; 
доходът се формира от пенсия в размер на 152,60 лв.; г-жа Димитрова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

36.ХРИСТИНА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 12; 
молба с вх. № РД-9-94.Х/26/26.05.09г. – лицето е самотна майка с две деца /на 3 и 5 
години/; доходите се формират от социални помощи в размер на 70,00 лв.; г-жа 
Филипова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

37.ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА КОНСТАНТИНОВА – гр. Варна, ул. «Баба Рада» № 16; 
молба с вх. № РД-9-94.Ц/19/26.05.09г. – лицето е възрастна жена /на 83г./; страда от 
много заболявания, за лечението на които не й достигат средствата; доходът на г-жа 
Константинова се формира от песия в размер на 236,50лв.; не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

38.ТОДОР РАДЕВ СТОЙКОВ – гр. Варна, ул. «Чинар» № 7; молба с вх. № РД-9-
94.Т/26.05.09г.; лицето е възрастен човек /85г./, настанен в СУПЦ «Анастасия Д-р 
Желязкова»; има определени 99% ТНР /цикатрикси и мътнини на роговицата/; доходът 
се формира от пенсия в размер на 110 лв.; г-н Стойнов не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

39.ФИЛКА МИТКОВА ХРИСТОВА – с. Тополи, ул. „Ал. Димитров” № 46, барака 5, ап. 
3; молба с вх. № РД-9-94.Ф/13/25.05.09г. – лицето съжителства с двете си деца 
/ученици в трети и осми клас/ и съпруга си; г-жа Христова е социален асистент на 



едното си дете, което има определени 75% ТНР /Детска церебрална парализа, 
квадрипареза лека степен/; доходът на семейството се формира от средно месечна 
работна заплата в размер на 323,50 лв.; семейството не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

40.ФИЛКА ФИЛИПОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 36, вх. Е, ет. 3, 
ап. 120; молба с вх. № РД-9-94.Ф/19/28.09.09г. – лицето е възрастна жена /88 години/ 
има определени 78% ТНР /хипертонична болест на сърцето/; доходът се формира от 
пенсия в размер на 136,77 лв.; г-жа Христова не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

41.ВЕРКА СТЕФАНОВА САРАВСКА – гр. Варна, ж.к. «Чайка» бл. 9, вх. Д, ет. 2, ап. 20; 
молба с вх. № РД-9-94.В/110/25.05.09г. – лицето е вдовица; живее сама /синът й също е 
починал/; има определени 100 % ТНР с чужда помощ; доходът се формира от пенсия в 
размер на 270,68 лв.; г-жа Саравска не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

42.КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, ул. «Ангел Кънчев» № 10, ап.20; 
молба с вх. № РД-9-94.К/279/11.11.09 г. – лицето има определени 95 % ТНР с 
ч.п./тежка умствена изостаналост, Синдром на Даун/; доходът се формира от пенсия в 
размер на 196,68 лв.; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

43.ЮЛИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА -  гр. Варна, ул. «Джузепе Гарибалди» № 11; молба с 
вх. № РД-9-94.Ю/24/21.05.09г. – лицето е вдовица; на 18.04.09 г. е починал съпруга й; 
доходът се формира от пенсия в размер на 124,84лв.; г-жа Илиева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

44.АНТОНИЯ ЯНКОВА ПАШЕВА – гр. Варна, ж.к. «Чайка» бл. 25, вх. А, ет. 6, ап. 18; 
молба с вх. № РД-9-94.А/159/21.05.09г. – г-жа Пашева отглежда сама детето си /ученик 
във ІІ клас на ОУ «Г. С. Раковски»; живее при родителите си; доходът се формира от 
месечна работна заплата в размер на 302,55лв.; във фирмата в която работи предстоят 
съкращения; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

45.АРМАН СИСАГ СИСАГЯН – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл.50, вх. 3, ап. 60; 
молба с вх. № РД-9-94.А/156/20.05.09г. – лицето е безработно с регистрация в 
дирекция «Бюро по труда»; страда от високо кръвно и неврозоподобен дтил 
психотравмени преживявания от битово естество; г-н Сисагян не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

46.СТАНКА МАРИНОВА ДИМОВА – гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. «Средец» № 35; 
молба с вх. № РД-9-94.С/178/20.05.09г. – лицето е самотна майка на 1 дете - ученик в 
ІХ клас на СОУ за деца с нарушено зрение «Д-р Иван Шишманов», което има 
определени 93% ТНР /болести на очната ябълка/; доходът се формира от обещетение 
за безработица в размер на 126 лв.; г-жа Димова не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

47.СИЛВИЯ РУМЕНОВА АНДОНОВА – гр. Варна, ул.  «Пробуда» № 143; молба с вх. № 
РД-9-94. С/175/20.05.09г. – лицето е самотна многодетна майка на четири деца /на 5, 6, 
1 и 3 г./; доходът се формира от социални помощи и детски в размер на общо 266,20 
лв.; г-жа Андонова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 



допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

48.ИЗАБЕЛА ХАМПАРЦУНОВА БАБИКЯН – гр. Варна, ж.к. «Възраждане» бл. 60, вх. І, 
ет. 8, ап. 24; молба с вх. № РД-9-94.И/109/20.05.09г. – лицето има определена ІІ гр. 
ТНР /специфични непсихотонични псих. разстройства след орг. моз. увреждане; 
травмена енцефалопатия; микроорганищна симптоматика/; доходът се формира от 
пенсия в размер на 156,53лв.; г-жа Бабикян не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

49.АНКА КАМЕНОВА АТАНАСОВА – гр. Варна, ул. «Осогово» № 14; молба с вх. № 
РД-9-94.А/152/19.05.09г. – г-жа Атанасова е вдовица; сама се грижи за двете си деца 
/на 16г. и 10г./; доходът се формира от социални помощи в размер на 35,00лв.; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

50.ЕЛКА САШЕВА СИМЕОНОВА – гр. Варна, ул. „Огражден” № 1; молба с вх. № РД-9-
94.Е/76/18.05.09г. – лицето има определени 56% /псориазис; ХБ тежка ст./; г-жа 
Симеонова се грижи за внучката си след смъртта на дъщеря си /05.05.09г./; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

51.БОРЯНКА АТАНАСОВА ПАРУШЕВА – с. Константиново, ул. «Витоша» № 10; молба 
с вх. № РД-9-94.Б/57/18.05.09г. – лицето е вдовица; на 15.02.09 г. е починал съпруга й; 
доходът се формира от пенсия в размер на 187,46лв.; г-жа Парушева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

52.ДИМКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул. «Поп Христо Върбанов» № 14; 
молба с вх. № РД-9-94.Д/153/18.05.09г. – лицето е възрастна жена /85г./, която страда 
от множество заболявания /ХСН, ХБ ІІІ умерена степен, ХВБСН, ЖКБ, сърдечно 
бъбречна и мозъчна форма; състояние след фрактура на шийката на лява бедрена кост/, 
за които ползва много лекарства; доходът се формира от пенсия в размер на 193,49лв.; 
г-жа Димитрова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

53.СТАНКА КОЛЕВА ГОЧЕВА – гр.Варна, жк “Победа” 3, вх.В, ет.4, ап.44, молба вх.№ 
РД-8-94.С/170/15.05.2009г. – лицето сама отглежда дъщеря си, която е на 4г.; 
семейството живее на свободен наем; към момента  г-жа Гочева е безработна; доходът 
се формира от социални помощи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

54.ХРИСТО СТЕФАНОВ КОНТРОВ – гр. Варна, ул. «Лайош Кошут» №26; молба с вх. 
№ РД-9-94.Х/23/15.05.09г. – лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ 
/множествена склероза/; доходът се формира от пенсия в размер на 314,12лв.; г-н 
Контров не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

55.СТАНКА РУСЕВА ИВАНОВА – гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. «Злетово» бл.1, вх.А, 
ет. 5, ап. 17; молба с вх. № РД-9-94.С/167/14.05.09г. – лицето съжителства със съпруга 
си; на 16.04.09г. е починала дъщеря им и за погребението й са взети пари на заем от 
близки и роднини; г-жа Иванова е загубила едното си око след оперативна намеса за 
отстраняване на тумор; предстои й явяване на ТЕЛК; дохдът на семейството се 
формира от пенсията на съпруга – 343,12 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; 
56. ОВСАННА МИКАЕЛОВА БАЕВА – гр. Варна, ул. „Подвис” бл. 26, вх. Б, е 1, ап. 4; 

молба с вх. № РД-9-94.О/13/30.06.09г. – лицето е възрастна жена /74г./ вдовица; страда 
от много заболявания /коронарна атеросклероза ХБ ІІІ ст.умерено висока; чернодробна 
стеатоза; исхимичен мозъчен инсулт; десностранна латентна хемипареза и др./, за 
които ползва скъпоструващи лекарства; доходът се формира от пенсия в размер на 
159,04 лв.; г-жа Баева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

57.ИВАНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА – гр. Варна, ул. «Новгород» № 15а; молба с вх. № РД-
9-94.И/141/29.06.09г. – лицето е многодетна самотна майка на три деца /ученик в V 
клас на СОУ «Л. Каравелов», 6 години и бебе на 8 месеца/; доходът се формира от 
социални помощи и детски в размер на средно 185,00 лв.; г-жа Илиева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

58.ИЛИНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА -   гр. Варна, ул. «Ангел Георгиев» № 12; молба 
с вх. № РД-9-94.И/140/29.06.09г. – лицето е вдовица; на 27.05.09г. е починал съпруга й, 
за чието погребение е взела пари на заем; г-жа Апостолова работи като чистачка с 
доход от 120 лв. месечно; не притежава собственост, която би могла да бъде източник 
на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

59.АНИТА ПЛАМЕНОВА СПИРОВА – гр. Варна, ул. „Мир” бл.2, вх. Е, е 8, ап. 71; 
молба с вх. № РД-9-94.А/202/26.06.09г. – лицето е самотна майка на две деца /ученици 
в 4-ти и 1-ви клас на ОУ „Георги Сава Раковски”/; живее сама; доходът се формира 
единствено от работна заплата в размер на 300,00 лв./Дневен център за деца и 
младежи с умствена изостаналост „Св.Йоан Златоуст”; г-жа Спирова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

60.ПЕТРАНКА ПАВЛОВА ПАВЛОВА – гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл. 36, вх. 1, ет. 4, 
ап. 16; молба свх. № РД-9-94.П/112/26.06.09г. – лицето има определени 93% ТНР 
/други болести на зрителния нерв и зрителните пътища; състояние след операция на 
тумор на хипофизата/; живее сама; доходът й се формира единствено от пенсия в 
размер на 171,33 лв.; г-жа Павлова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

61.ПЕНЧО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ – гр. Варна, ул. «Проф. Попов» №1; молба с вх. № 
РД-9-94.П/110/25.06.09г. – г-н Стефанов е разведен, безработен; грижи се сам за сина 
си – ученик в Х-ти клас на ПГХ и ХВТ «Д. И. Менделеев» - гр. 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; 

62.ЖИВКА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА – гр. Варна, бул . «Мария Луиза» № 48, вх. В, 
ап. 26; молба с вх. № РД-9-94.Ж/27/25.06.09г. – лицето има определени 97.5% ТНР с 
чужда помощ /разкъсване и контузии на мозъка, състояние след черепно мозъчна 
фрактура; спастична парапареза; бронхиална астма/; доходът на г-жа Господинова се 
образува от пенсия в размер на 240,73 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; 

63.РАДКА МИХАЙЛОВА ШОПОВА – гр. Варна, ул. «Гургулят» № 24; молба с вх. № 
РД-9-94.Р/126/25.06.09г. – лицето е самотна майка но две деца /на 1 и 6 години/; 
доходът се формира от социални помощи и детски в размер на 163,30лв.; г-жа Шопова 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности; 
64.ВЕЛИЧКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 44; 

молба с вх. № РД-9-94.В/152/25.06.09г. – лицето е самотна майка на тригодишно дете; 
г-жа Данаилова е безработна с регистрация в дирекция «Бюро по труда»; доходите й 
са от социални помощи в размер на 96 лв. средномесечно; не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

65.РОСИЦА ДИНКОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул. «М. Планова» № 1; молба с вх. № 
РД-9-94.Р/127/25.06.09г. – лицето има определена ІІІ-та група ТНР /двустранен слухов 
неврит тежка степен/ г-жа Иванова е самотна майка на осемгодишно дете – ученик в І-
ви клас на ОУ «Софроний Врачански»; доходите й  се формират 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; 

66.СИЙКА ГАНЕВА КАЛЧЕВА – гр. Варна, ул. «Гургулят» № 15; молба с вх. № РД-9-
94.С/235/25.06.09г. – лицето е самотна майка на едногодишно дете; живее на квартира; 
доходите се формират от социални помощи в размер на 135,00 лв.; г-жа Калчева не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

67.ЛИЛИ ТОМОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул. «Крали Марко» № 9; молба с вх. № РД-
9-94.Л/51/25.06.09г. – лицето е бездомница; 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; 

68.ВАЛЕРИЯ АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА – гр. Варна, ул. «Сергей Румянцев» № 6; молба с 
вх. № РД-9-94.В/151/24.06.09г. – лицето е възрастна жена /81год./; има определени 
91,1% ТНР /други вродени аномалии на крайниците; катаракта; хроничен бронхит/; 
доходите се формират от пенсия в размер на 405,13лв.; г-жа Андреева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

69.АЛЕКО АЛДИНОВ АСЕНОВ – гр. Варна, ул. «Розова долина» № 40; молба с вх. № 
РД-9-94.А/200/24.06.09г. – на 11.02.2009г., след продължително боледуване е починала 
г-жа Веска Асенова – майка на г-н Асенов; за покриване на разходите по лечението и 
погребението й г-н Асенов е взел голяма сума в заем; доходи няма; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

70.ДИМЧО ТАНЕВ ЧАКЪРОВ – гр. Варна, ул. «Княз Черказки» № 41; молба с вх. № РД-
9-94.Д/196/24.06.09г. – лицето е бездомник; не получава доходи и не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на доходи – отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

71.ТОДОРКА МИРЧЕВА НИНАРКИНА – гр. Варна, ул. «Петър Райчев» № 13; молба с 
вх. № РД-9-94.Т/62/24.06.09г. – лицето съжителства и се грижи за дъщеря си, която 
има определени 93,5% ТНР /катаракта; лека умствена изостаналост с възбудно-
агресивни прояви/; доходите се формират от социални помощи и инвалидна пенсия на 
дъщерята; 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; 

72.РАЙНА МЕТОДИЕВА НЕНКОВА – гр. Варна, ул. «Подвис» бл. 26, вх. Г, ет.5, ап. 60; 
молба с вх. № РД-9-94.Р/125/24.05.09г. – лицето има определени 80% ТНР /левкимия; 
хипертонична болест на сърцето/; доходите се формират от пенсия в размер на 
101,78лв.; г-жа Ненкова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности; 
73.ЗДРАВКО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ – гр. Варна, ул. „Отец Паисий” № 58, ет.8, ап. 139; 

молба с вх. № РД-9-94.З/54/24.06.09г. – лицето е възрастен мъж /на 81г./;  има 
определени 100% ТНР с ЧП /злокачествено новообразование на ректума/; доходът се 
формира от пенсия в размер на 260,42лв.; г-н Димитров не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

74.ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КАЗАНДЖИЕВА – гр. Варна, ул. «Боян Илиев» № 15; 
молба с вх. № РД-9-94.Д/22.06.09г. – лицето живее при лоши санитарно-хигиенни 
условия в къща във влошено техническо състояние; декларира, че не получава доходи 
от трудови или други правоотношения, ренти, наеми, хонорари, селскостопанска 
продукция и др.; не е регистрирана в дирекция «Бюро по труда»; г-жа Казанджиева не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

75.СТАНИСЛАВА СТЕФАНОВА СТОЙКОВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик», ул. 
«Боян Илиев» № 22; молба с вх. № РД-9-94.С/229/22.06.09г. – лицето е самотна майка 
на 2 малолетни деца; живее при лоши битови условия; доходите се формират от 
социални помощи и детски добавки; г-жа Стойкова не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

76.АФИЗЕ САБРИ СЮЛЕЙМАН – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик», ул. «Боян Илиев» № 
22; молба с вх. № РД-9-94.А/196/22.06.09г. – лицето е многодетна майка с три 
непълнолетни деца; живее при лоши битови условия; г-жа Сюлейман е безработна с 
регистрация в дирекция «Бюро по труда»; доходите се формират от социални помощи; 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

77.ОЛГА РАДИОНОВА ВЛАСОВА – гр. Варна, ж.к. «Трошево», ул. «Копнеж» № 1; 
морба с вх. № РД-9-94.О/10/22.06.09г. – лицето е многодетна майка на четири деца 
/две пълнолетни и две ученици в І клас на ІІ-ро ОУ – Варна/; г-жа Власова е бременна; 
семейството живее в общинско жилище, за което дължи наем в размер на 470,40 лв.; 
доходите се формират от работната заплата на съпруга на г-жа Власова; не притежават 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

78.МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 44; 
молба с вх. № РД-9-94.М/247/22.06.09г. – лицето обитава стая при лоши битови 
условия; доходът се формира от работна заплата в размер на 286,00 лв.; г-жа Иванова 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

79.ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВНА ДИКОВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 207, ет. 
1, ап. 4; молба с вх. № РД-9-94.В/143/19.06.09г. – лицето има определени 75 % ТНР 
/остеоартроза и сродни състояния; гонартроза; ХБ ІІІ ст./; дохода се формира от пенсия 
в размер на 212,34лв.; г-жа Дикова ползва лекарства, които не се реинбурсират от 
НЗОК; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи; не може да разчита на подкрепа от разширения семеен кръг – отпуска 600 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

80.ВЯРКА АТАНАСОВА СПАСОВА – гр. Варна, ул. «Братя Миладинови» № 42, ет. 3; 
молба с вх. № РД-9-94.В/145/22.06.09г. – лицето е възрастна жена на 82 г.; има 
определени 80% ТНР /катаракта/; доходът се формира от пенсия в размер на 248,23 
лв.; г-жа Спасова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 



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

81.МИЛЕН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл.1, вх. 2, ет. 9, ап. 
80; молба с вх. № РД-9-94.М/249/22.06.09г. – лицето има определени 100% ТНР с 
ЧП /множествена склероза/; г-н Петров не е в състояние да се обслужва сам; доходът 
му се формира от пенсия в размер на 180,44 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; 

82.ДОНКА МИХОВА МАРИНОВА – гр. Варна, кв. «Аспарухово», ул. «Кичево» № 15; 
молба с вх. № РД-9-94.Д/188/19.06.09г. – лицето е вдовица; на 15.06.09г. е починал 
съпруга й, за погребението е взела пари на заем; г-жа Маринова декларира, че не 
получава доходи от трудови възнаграждения или социални помощи; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

83.АНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик», ул. «Боян 
Илиев» № 2; молба с вх. № РД-9-94.А/191/18.06.09г. – лицето е самотна майка на две 
малолетни деца; доходът се формира от работна заплата в размер на 285,00 лв.; г-жа 
Александрова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

84.АННА ЛАЗАРОВНА БУШУЕВА-ВЪЛЕВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик», бл. 202, 
вх. 2, ет.5, ап. 45; молба с вх. № РД-9-94.Н/190/18.06.09г. – лицето е жена в пенсионна 
възраст, с пенсия от 106,11 лв.; живее при лоши битови условия; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

85.ДИМКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА -  гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик», ул. 
«Светослав Минков» № 44; молба с вх. № РД-9-94.Д/186/18.06.09г. – лицето е 
многодетна самотна майка на три деца /ученици във ІІ-ри, ІV-ти и VІ-ти клас на І-во 
ОУ – гр. Варна/; доходите се формират от социални помощи в размер средно на 286,92 
лв. на месец; г-жа Данаилова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

86.ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КАШУКЕЕВА – гр. Варна, ж.к. «Възраждане» бл. 28, вх. 4, ет. 
3, ап. 72; молба с вх. № РД-9-94.П/105/18.06.09г. – лицето е възрастна жена /76 
годишна/ с пенсия в размер на 193,69 лв.; г-жа Кашукеева има поставена диагноза 
пристъпно предсърдно мъждене, остра левостранна сърдечна недостътъчност; 
хипертонична болест ІІІ ст.; атеросклероза на аортата; състояние след тотална хистер-
и аднексектомия, заболявания, за които ползва лекарства без или с частична 
реинбурсация 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; 

87.МАРИЙКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул. «Гургулят» № 23; молба с вх. № 
РД-9-94.М/231/11.06.09г. – лицето е приемен родител на детето Анка Севдова Нинова 
и като такъв получава брутно трудово възнаграждение в размер на 312,00лв. – 
единствения доход на г-жа Ангелова; не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

88.КРАСИМИРА АНКОВА ШОПОВА – гр. Варна, ул. «Пробуда» № 240; молба с вх. № 
РД-9-94.К/123/11.06.09г. – лицето е многодетна самотна майка на три деца /на 2, 10 и 
13г./; г-жа Шопова е безработна с регистрация в дирекция «Бюро по труда»; доходите 
се формират от детски и социални помощи в размер средно на 239,90 лв. месечно; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 



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

89.ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА - гр. Варна, ул. «Боян Илиев» № 15; молба с 
вх. № РД-9-94.З/49/11.06.09г. – лицето страда от увреждане на междупрешленовите 
дискове, за което ЕР на ТЕЛК не определя % ТНР; г-жа Димитрова декларира, че не 
получава доходи от трудови или други правоотношения и социални помощи; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
обитава жилище в лошо техническо и санитарно-хигиенно състояние – отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

90.МИЛКА АТАНАСОВА ЛУКОВА – гр. Варна, бул. «Цар Освободител» 93, вх. А, ет. 4, 
ап. 33; молба с вх. № РД-9-94.М/230/11.06.09г. – лицето е възрастна жена, с доходи 
единствено от пенсия в размер на 92,53 лв., крайно недостатъчни за лечението, което 
трябва да проведе след счупване на тазобедрена става; г-жа Лукова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

91.ВЕЛКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА – гр. Варна, бул. «В. Левски» № 7, вх. А, ет. 6, 
ап. 62; молба с вх. № РД-9-94.В/127/11.06.09г. – лицето има определени 100 % ТНР с 
ЧП /множествена склероза/; г-жа Господинова няма личен или социален асистент и 
разчита на близки, роднини или на непознати /срещу заплащане/ да се грижат за нея; 
доходът й се формира единствено от инвалидната й пенсия; не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

92.КРЪСТИНКА РАЙЧЕВА МИЛАДИНОВА – гр. Варна, ж.к. «Възраждане» бл. 43, вх. 
4, ап. 71; молба с вх. № РД-9-94.К/122/10.06.09г. – лицето е вдовица в пенсионна 
възраст /69г./ с доход, формиран единствено от пенсия в размер на 186,80лв.; г-жа 
Миладинова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

93.МАРИЯ МАНОЛОВА СИМЕОНОВА – гр. Варна, ул. «Стара планина» № 61; молба с 
вх. № РД-9-94.М/229/10.06.09г. – лицето е самотно живееща възрастна жена с доходи, 
формирани единствено от пенсия в размер на 175,57лв.; г-жа Симеонова не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

94.ДОЧКА ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА – гр. Варна, ул. «Боян Илиев» № 2; молба с вх. № 
РД-9-94.Д/178/10.06.09г. – лицето е самотна многодетна майка на пет деца, едно от 
които има определени 78 % ТНР /вродени аномалии пороци на развитието на лещата/; 
г-жа Любенова е безработна с регистрация в дирекция «Бюро по труда»; семейството 
живее в крайно лоши битови условия; доходът се формират от социални помощи в 
размер на средно месечно 290 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; 

95.ХРИСТО НИКОЛОВ МИТАКОВ – гр. Варна, ул. «Братя Миладинови» № 13; молба с 
вх. № РД-9-94.Х/31/10.06.09г. – лицето е вдовец; има определени 100 % ТНР с ЧП 
/глаукома/; доходът се формира от пенсия в размер на 166,37 лв.; г-н Митаков не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

96.СЕВДАЛИНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул. «Пролет» № 5; молба с вх. 
№ РД-9-94.С/207/10.06.09г. – лицето е многодетна майка на три малолетни деца; 
доходът на семейството се формира от социални помощи и детски в размер на 130 лв. 
средно; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи; децата на г-жа Маринова често боледуват – отпуска 300 лв. за задоволяване на 



основни жизнени и комунално-битови потребности; 
97.АЛБЕНА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 44а; 

молба с вх. № РД-9-94.А/177/10.06.09г. – лицето има определени 54,5 % ТНР /отв. рана 
на очната ябълка/; г-жа Данаилова е многодетна самотна майка на пет деца, едно от 
които има определени 97 % ТНР /епилепсия/; доходите на семейството се формират от 
инвалидни пенсии и социални помощи в размер на 410,60 лв. средно месечно, 
средства крайно недостатъчни за покриване на ежедневните нужди на 6-членно 
семейство; не притежават собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

98.МАРИЯ ТАШКОВА ЙОРДАНОВА – гр. Варна, ул. «Гургулят» № 24; молба с вх. № 
РД-9-94.М/228/10.06.09г. – лицето е самотна многодетна майка на четири деца 
/съответно на 5 и 6 години и ученици в І-ви и ІІІ-ти клас на І-во ОУ-гр. Варна/; г-жа 
Йорданова е безработна с регистрация в дирекция «Бюро по труда»; доходите се 
формират от социални помощи в размер на средно 290 лв. месечно; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

99.ВАСИЛКА НИКОЛАЕВА ТОТЕВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 51; молба 
с вх. № РД-9-94.В/125/10.06.09г. – лицето е многодетна самотна майка на четири 
малолетни деца; доходите се формират от социални помощи и детски в размер на 35 
лв.; семейството живее при лоши битови условия и децата често боледуват; не 
притежават собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

100.ЗДРАВКА ГЕРМАНОВА РАЙЧЕВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 44а; 
молба с вх. № РД-9-94.З/47/10.06.09г. – лицето е многодетна майка на три 
непълнолетни деца, две от тях имат определени съответно по 54% ТНР /епилепсия/ и 
46% ТНР /епилепсия/; г-жа Райчева е безработна с регистрация в дирекция «Бюро по 
труда» ; доходът се формира от социални помощи в размер на 302 лв. месечно; 
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; 

101.АНКА ВЛАДИМИРОВА ДОШКОВА – гр. Варна, ул. «Злетово» бл.1, вх.1, таван; 
молба с вх. № РД-9-94.А/176/09.06.09г. – лицето работи като домашен помощник към 
ОП «УРНПП» с минимална работна заплата от 240 лв.; г-жа Дошкова живее на 
свободен наем 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; 

102.ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ – гр. Варна, ул. «Мадара» № 26, бл.8, ет. 4, ап. 68; 
молба с вх. № РД-9-94.Й/40/08.06.09г. – лицето е с полско гражданство; в процес на 
развод е с присъдени родителски права над двете си дъщери Габриела Димитрова - 
ползва услугите на Фондация «Карин дом» и Мариела Димитрова – ІІІ клас на СОУ 
«Найден Геров»; доходът на г-н Димитров се формира от работна заплата в размер на 
368 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; 

103.РУСКА РАДЕВА СТОЯНОВА – гр. Варна, ул. «Отец Паисий» № 29; молба с вх. № 
РД-9-94.Р/115/09.06.09г. – лицето обитава общинско жилище; не получава пенсия и не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи; 
съжителства със сина си и внучката си; не могат да разчитат на подкрепа от 
разширения семеен кръг – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 



104.ДОБРИНА ЖЕЛЕВА СОТИРОВА – гр. Варна, ул. «Проф. Цани Каляджиев» № 12, 
ет. 7, ап. 11; молба с вх. № РД-9-94.Д/173/05.06.09г. – лицето има определени 100% 
ТНР /злокачествено новообразование на щитовидната жлеза; доходите се формират от 
пенсия в размер на 142,29 лв.; г-жа Сотирова не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 600 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

105.МАРИЯ ИВАНОВА СТОИМЕНОВА – гр. Варна, ул. «Цар Петър» № 3; молба с вх. 
№ РД-9-94.М/221/05.06.09г. – лицето е възрастна жена /83г./, която страда от 
Хипертонича болест ІІ ст.; с доход, формиран от пенсия в размер на 124,84 лв.; г-жа 
Стоименова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

106.ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА КОСТОВА – гр. Варна, ул. «Проф. Константин 
Иречек» № 12; молба с вх. № РД-9-94.Д/172/04.06.09г. – лицето има определени 100 % 
ТНР с ЧП /увреждане на междупрешленовите дискове; дискова херния на ниво Л4-Л5 
остатъчна долна дискогенна вяла парапареза тежка степен; безвкусен диабет; 
операция за аденом на хипофизата ХБ ІІст./; г-жа Костова не може да се самообслужва 
сама; доходите й се формират от пенсия в размер на 240,73 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; 

107.ЙОАНА ГОСПОДИНОВА КОСТОВА – гр. Варна, ул. «Проф. Константин Иречек» 
№ 12; молба с вх. № РД-9-94.Й/39/04.06.09г. – лицето има определени 100 % ТНР с ЧП 
/затлъстяване; метаболитен синдром – ексцесовидно затлъстяване; ХБ ІІст.; артродезис 
генус декс.; апластика генус син./; г-жа Костова не може да се самообслужва сама; 
доходите й се формират от пенсия в размер на 240,73 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; 

108.МАРТИН ЗДРАВКОВ ВЕЛИКОВ – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 51; молба с 
вх. № РД-9-94.М/217/04.06.09г. – лицето има определени 86 % ТНР /епилепсия – чести 
големи припадъци; бронхиална астма/; доходите се формират от пенсия в размер на 
92,53лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

109.ВЕСА ГЕРМАНОВА РАЙЧЕВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 51; молба с 
вх. № РД-9-94.В/118/04.06.09г. – лицето е майка на две деца, които имат определени 
съответно 69 % ТНР /глухота/ и 50% ТНР /епилепсия/; доходите се формират от 
социални помощи в размер на 584,66 лв. ; не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

110.СТЕФАН ИЛИЕВ АСЕНОВ – гр. Варна, ул. «Д-р Слимински» № 99; молба с вх. № 
РД-9-94.С/202/02.06.09г. – лицето е бездомник; не получава никакви 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; 

111.МАРИЯНА РАЙКОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ул. «Светослав Минков» № 29; 
молба с вх. № РД-9-94.М/209/01.06.09г. – лицето има определени 75% ТНР /сърдечна 
недостатъчност/; доходът се формира от пенсия в размер на 156,94 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; 

112.СЕВДА ДЕМИРОВА КАФЕДЖИЕВА – гр. Варна, ул. «Петко Напетов» № 47; молба 
с вх. № РД-9-94.С/222/17.06.09г. – след прекаран тежък исхимичен мозъчен инсулт-
тромботичен инфаркт с десностранна централна хемипареза лицето подава документи 



за ТЕЛК, но няма още излязло решение; в момента г-жа Кафеджиева е без 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; 

113.МИРКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА – гр. Варна, ул. „Струга” № 60; молба с вх. № РД-9-
94.М/254/17.06.09г. – лицето декларира, че е безработна; живее на свободен наем има 
син – ученик в ІХ клас на Варненска Морска Гимназия, който има поставена диагноза 
Болест на Осгот-Шлатер; г-жа Добрева  не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

114.ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА СТОЯНОВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 227, вх.7, е 3, 
ап. 224; молба с вх. № РД-9-94.Й/42/17.06.09г. – лицето е майка на две деца, за които се 
грижи сама; в момента ползва отпуск за бременност и раждане; г-жа Стоянова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

115.ПАВЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕЗОВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 403, вх. 2, е 4, 
ап. 11; молба с вх. № РД-9-94.П/103/16.06.09г. – лицето е възрастна жена /83 години/, 
която се грижи за тежко болната си дъщеря; и двете ползват услугите на Домашен 
Социален Патронаж; доходът се формира от пенсия в размер на 206,77 лв.; г-жа 
Железова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

116.БОЖИДАР ЯНКОВ СТАНЧЕВ – гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски” № 80, е 3, ап. 10; 
молба с вх. № РД-9-94.Б/67/16.06.09г. – лицето е ученик в ХІ клас в Професионална 
гимназия по туризъм „Проф. Асен Злата ров” – Варна; пълен сирак с доход формиран 
от пенсия в размер на 200,95 лв.; г-н Станчев не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 700 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

117.ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ – гр. Варна, ж.к. „Младост” бл. 140, вх. 3, ап. 74; 
молба с вх. № РД-9-94.Д/183/15.06.09г. – лицето има определени 80 % ТНР /лека 
умствена изостаналост – средна дебилност; шизофрения/; доходът се формира от 
пенсия в размер на 101,78 лв.; г-н Петров не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

118.РУМЯНА СТЕФАНОВА АРЗУМАНЯН – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл. 146, вх. 7, е 
8, ап. 63; молба с вх. № РД-9-94.Р/117/15.06.09г. – лицето има определени 31 %  ТНР 
/счупване на костите на подбедрицата/, за което не получава пенсия; безработна е; г-
жа Арзумян не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

119.ГАНКА ЖЕЛЯЗКОВА СУРГУЧЕВА – гр. Варна, ул. „Дубровник” бл. 5, вх. Б, ап. 6, 
молба с вх. № РД-9-94.Г/102/15.06.09г. – лицето е възрастна жена /82години/; г-жа 
Сургучева страда от дискова херния и деменция.; доходът се формира от пенсия в 
размер на 322,25 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; 

120.ПЕТКО ИВАНОВ МОСКОВ – гр. Варна, ул. „Боян Илиев” № 17; молба с вх. № РД-9-
94.П/101/15.06.09г. – лицето е безработно с регистрация в дирекция „Бюро по труда”; 
съжителства с майка си; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 



121.ЯНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. „Славянска” № 16, е 2, ап. 3; 
молба с вх. № РД-9-94.Я/26/15.06.09г. – лицето е възрастна жена с определени 99% с 
ЧП /други психоорганични състояния с паметови разстройства/; доходът се формира 
от пенсия в размер на 106,11; г-жа Георгиева съжителства със сина си, който има 
определени 60% ТНР /биполярно афективно разстройство/; не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

122.НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ – гр. Варна, ж.к. „Пробуда” бл. 11, вх. Б, ап. 44; 
молба с вх. № РД-9-94.Н/124/15.06.09г. – лицето има определени 100% ТНР с ЧП 
/мозъчен инфаркт/, но към момента не е получил полагащата му се пенсия; г-н 
Николов не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

123.СИЛВИЯ БОЖИЛОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, кв. „Чайка”, бл. 23, вх. Б, ет. 2, ап. 
11; молба с вх. № РД-9-94.С/214/15.06.09г. – г-жа Николова съжителства с двете си 
деца – ученик в ІХ-ти клас на ВТГ „Г. С. Раковски” и студентка І-ви курс на 
Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”; съпругът на г-жа Николова 
има определени  с ЕР на ТЕЛК от 18.05.09г. 95% ТНР с ЧП /мозъчен инфаркт; 
синдром на левостранна, централна, спастична хемипареза тежка ст. до плегия за 
ръката с контрактурни прояви/; за лечението на съпруга си г-жа Николова е взела пари 
на заем; доходът на семейството се формира от БРЗ в размер на 530,20 лв.; 
семейството не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

124.БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА – гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски” № 43, вх. А, е 
4, ап. 8; молба с вх. № РД-9-94.Б/79/30.07.09г. – лицето е възрастна жена /75години/; 
има определени 96% ТНР /полиартроза/; доходът се, формира от пенсия в размер на 
152,60 лв.; г-жа Цветкова се грижи за внучката си – единствената оцеляла след тежка 
катастрофа през 2002г.; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

125.БИСЕР ХРИСТОВ РАЙКОВ – гр. Варна, ул. „Крайезерна” № 25; молба с вх. № РД-9-
94.Б/78/29.07.09г. – на 26.07.09г. е починал сина на г-н Райков, за погребението на 
когото са взети пари на заем; г-н Райков съжителства с двете си деца и двете си 
сестри, които имат определени по 95 % ТНР с ЧП /олигофрения/, за които се грижи 
сам, тъй като и двете не са в състояние да се грижат за себе си; семейството не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

126.ГАЛЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул. „Боян Илиев” № 6; молба с вх. № РД-
9-94.Г/128/29.07.09г. – лицето е многодетна майка на седем деца; доходът на 
семейството се формира от социални помощи и детски в размер на 140 лв. месечно; г-
жа Ангелова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи; семейството обитава жилище на свободен наем – отпуска 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

127.МАРИЙКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. „Народни будители” № 17, вх. 
Б, е 5, ап. 24; молба с вх. № РД-9-94.М/298/28.07.09г. – лицето е пенсионер с пенсия в 
размер на 136,08 лв.; през месец юли е починал съпруга й, за когото за взети пари на 
заем; след операция на жлъчката отделя голяма сума за лекарства, които не са 
реинбурсират от НЗОК; 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; 



128.ДИЛЯНКА ТОДОРОВА МЛАДЕНОВА – гр. Варна, ул. „Васил Друмев” № 13, е 8, 
ап. 105; молба с вх. № РД-9-94.Д/240/28.07.09г. – лицето е в пенсионна възраст; 
доходът се формира от пенсия в размер на 174,67 лв.; съжителства с дъщеря си, която 
страда от множествена склероза; семейството не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

129.СВЕТЛА СТАНКОВА ФУЧЕДЖИЕВА – гр. Варна, ул. „Петър Райчев” № 36; молба с 
вх. № РД-9-94.С/278/27.07.09г. – лицето е в пенсионна възраст с доход, формиран 
единствено от пенсия в размер на 149,81 лв.; г-жа Фучеджиева не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

130.ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ул. „Антон Страшимиров” № 23а; 
молба с вх. № РД-9-94.Е/106/27.07.09г. – лицето е възрастна жена /80 години/, с доход 
формиран единствена от пенсия в размер на 136,08 лв.; г-жа Тодорова съжителства с 
дъщеря си, която има определени 78% ТНР /глухота/ и която се грижи за влошеното 
здравословно състояние на г-жа Тодорова; 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; 

131.КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СИРАКОВА – гр. Варна, ж.к. „Младост” бл. 134, вх. 1, е 
4, ап. 12; молба с вх. № РД-9-94.К/171/23.06.09г. – г-жа Сиракова е семейна с две деца 
– ученичка в VІІ клас и студентка във Варненски свободен университет „Черноризец 
Храбър”; доходите се формират от работни заплати в размер на 359,12 лв.; г-жа 
Сиракова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи; семейството не може да разчита на подкрепа на разширен семеен кръг; през м. 
октомври бащата на г-жа Сиракова е претърпял сърдечна операция, за която са взети 
пари на заем – отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

132.САФИНАЗ МУСТАФОВА ВЕКЕВА – гр. Варна, ул. „Огоста” № 11; молба с вх. № 
РД-9-94.С/270/23.07.09г. – лицето е вдовица; в края на месец Юни 2009 г. е починал 
съпруга й; за погребението му е взела пари на заем;  г-жа Векева има две малолетни 
деца, за които се грижи сама; безработна е с регистрация в дирекция „Бюро по труда”; 
доходът се формира от социални помощи в размер на 204,10 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; 

133.АКИМЕ ХАСАН ХАЛИЛ – гр. Варна, ул. „Гургулят” № 27; молба с вх. № РД-9-
94.А/229/22.07.09г. – лицето е безработно с регистрация в дирекция „Бюро по труда”; 
има две деца, за които се грижи сама; живее в лоши битови условия и често боледуват; 
доходът се формира от социални помощи в размер на 149,47лв.; г-жа Халил не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

134. ЕМИЛИЯ СТЕФЧОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул. „Горна студена” № 40, кв. 
Аспарухово; молба с вх. № РД-9-94.Е/104/22.07.09г. – лицето е самотна многодетна 
майка на три деца; доходът се формира от социални помощи в размер на 100,00 лв.; г-
жа Михайлова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

135.ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА – гр. Варна, ул. „Гаврил Кръстевич” № 1, е 
5, ап. 13; молба с вх. № РД-9-94.Т/77/22.07.09г. – лицето е вдовица; на 11.07.09 г. е 
починал съпруга й; доходът се формира от пенсия в размер на 136,08лв.; г-жа 
Андреева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности; 
136.МИЛКА ИВАНОВА ФЛОРЕВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 218, вх. 4, е 3, ап. 

105; молба с вх. № РД-9-94.М/292/21.07.09г. – лицето е трайно безработна с 
регистрация в дирекция „Бюро по труда”; доходът се формира от социални помощи в 
размер на 42,90лв.; г-жа Флорева не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

137.РОСИЦА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик”, ул. 
„Гургулят” № 27; молба с вх. № РД-9-94.Р/147/21.07.09г. – лицето е самотна майка на 
едно петгодишно дете; безработна с регистрация в дирекция „Бюро по труда”; доходът 
се формира от социални помощи в размер на 61,53 лв. /средно на месец/; 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; 

138.ДЕНА МИЛКОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 35, вх. 1, е 1, ап. 
4; молба с вх. № РД-9-94.Д/231/21.07.09г. – лицето е възрастна жена с доход, формиран 
от пенсия в размер на 179,91лв.; 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; 

139.АТАНАСКА ДЕМИРОВА ПАВЛОВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 208, вх. 4, 
ап. 117; молба с вх. № РД-9-94.А/226/20.07.09г. – лицето е вдовица; на 14.04.09г. е 
починал съпруга й; доходите се формират от социални помощи и детски в размер на 
240 лв.; притежава собственост, която не  би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

140.ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, вк. „Чайка” бл. 14, вх. В, е 
5, ап. 62; молба с вх. № РД-9-94.Л/55/20.07.09г. – лицето е вдовица; живее в общинско 
жилище; през м. юли г-жа Михайлова е направила ремонт на жилището /подмяна на 
ВиК инсталация/ на обща стойност 1020,00лв., които е взела на заем; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 93,63 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; 

141.СТОЯН АТАНАСОВ ХРИСТОВ – гр. Варна, ул. „Пейо Яворов” № 46; молба с вх.  № 
РД-9-94.С/259/16.07.09г. – на 08.07.09 г. е починала майката на г-н Христов; до нейната 
смърт той е бил нейн личен асистент с доход 247,20 лв., в последствие остава без 
работа; за погребението на г-жа Христова, взема пари на заем, които трябва да върне; 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

142.МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 32, 
вх.2, е 4, ап. 60; молба с вх. № РД-9-94.М/277/13.07.09г. – лицето е трайно безработна с 
регистрация в дирекция „Бюро по труда”; декларира, че не получава 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; 

143.КРИСТИНА ЮЛИЯНОВА ЛАЗАРОВА – гр. Варна, ул. „Роза” №21, вх. 1, е 2, ап. 7; 
молба с вх. № РД-9-94.К/161/13.07.09г. – лицето е ученичка в ХІ клас на ІІ СОУ – гр. 
Варна; на 08.06.09г. е починала майката на г-ца Лазарова; не получава никакви доходи 
и не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи 
– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

144.ОЛГА ИВАНОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ж.к. „Младост” бл. 155, вх. 1, е 16, ап. 



106; молба с вх. № РД-9-94.О/15/13.07.09г. – лицето живее под наем в жилище, 
собственост на Община Варна; безработна е; дължи голяма сума за вода и парно 
отопление; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

145.СЕВГЮЛ АХМЕД РАСИМ – гр. Варна, бул. «Сливница» № 111; молба с вх. № РД-9-
94.С/231/23.06.09г. – лицето е самотна майка на двегодишно дете, за да се грижи за 
детето си г-жа Расим ползва неплатен отпуск, тъй като не са го приели в детска 
градина; разчита на помощта на близки и роднини; 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.ВЕЛИЧКА СЛАВОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, ул. «Константин Величков» № 31, е 
3, ап. 7; молба с вх. № РД-9-94.В/164/10.07.09г. – лицето е вдовица; за погребението на 
съпруга си г-жа Николова е взела пари на заем; има определени 79% ТНР /други 
МСБ/; доходът се формира от пенсия в размер на 228,52 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; 

147.БОЖКО ДЕМИРОВ АРГИРОВ – гр. Варна, ул. „Гургулят” № 12; молба с вх. № РД-9-
94.Б/74/10.07.09г. – лицето е вдовец на 75 години; доходът се формира от пенсия в 
размер на 218,67 лв.; ползва много лекарства, които не се покриват  от НЗОК; г-н 
Аргиров не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

148.АНА ЙОТОВА ДИНЕВА – гр. Варна, ул. „Крайезерна” № 32; молба с вх. № РД-9-
94.А/219/10.07.09г. – лицето е многодетна майка на четири деца / трима ученици в ОУ 
„Иван Вазов” и дете на 6 години/; доходът се формира от помощи в размер на 140,00 
лв.; г-жа Динева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

149.МИРОСЛАВ БОГДАНОВ НИКОЛОВ – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 308, вх. 6, 
ап. 109; молба с вх. № РД-9-94.М/275/10.07.09г. – лицето има определени 100 % ТНР с 
ЧП /слепота/; доходът се формира от пенсия в размер на 240,73 лв.; г-н Николов не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

150.ТОДОРКА ЖИВКОВА ЦОНЕВА – гр. Варна, ж.к. „Вл.Варненчик” бл. 403, вх. 15, ап. 
30; молба с вх. № РД-9-94.Т/68/09.07.09г. – лицето е многодетна майка на тризнаци на 
4 месеца; доходите се формират от работната заплата на съпруга на г-жа Цонева и 
детски; семейството не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

151.РУСКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 406, вх. 24, е 
1, ап. 27; молба  с вх. № РД-9-94.Р/135/09.07.09г. – лицето е безработно; заедно със 
семейството си обитават жилище собственост на Община Варна; г-жа Йорданова 
разчита на доходите на съпруга си; 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; 

152.АТАНАСКА САШЕВА ИЛИЕВА – гр. Варна, ул. „Боян Илиев” № 15; молба с вх. № 
РД-9-94.А/218/09.07.09г. – лицето е самотна майка на близнаци; декларира, че е 
безработна и не получава доходи от трудови или други правоотношения; г-жа Илиева 
не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности; 
153.КЕРА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА – гр. Варна, ул. „Светослав Минков” № 24; молба с 

вх. № РД-9-94.К/158/09.07.09г. – лицето е възрастна жена с доход, формиран от пенсия 
в размер на 186,40 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; 

154.ВАЛЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик”, ул. „Светослав 
Минков” № 20; молба с вх. № РД-9-94. В/161/08.07.09г. – лицето е самотна майка на 2 
деца /ученик в ІV клас и дете на 6 години/; доходът се формира от социални помощи в 
размер на 140 лв.; г-жа Ангелова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

155.КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул. „Силистра” бл. 1, е 6, ап. 29; 
молба с вх. № РД-9-94.К/155/07.07.09г. – лицето е вдовица; след катастрофа загива 
съпруга й; г-жа Иванова има бебе на 5 месеца, за което се грижи сама; все още не е 
получила болничните си и разчита на финансовата помощ от близки; не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

156.СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КАЛЧЕВА – гр. Варна, ул. „Теодосий Търновски” № 28; 
молба с вх. № РД-9-94.С/244/06.07.09г. – лицето е  многодетна майка на три деца, за 
които се грижи сама; едното й дете има определени 56% намалена възможност за 
социална адаптация; доходите на семейството се формират от социални помощи; не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

157.ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА – гр. Варна, ул. „Кичево” № 12, е 5; молба с 
вх. № РД-9-94.Д/209/06.07.09г. – лицето има определени 50 % ТНР /нео маме 
синистра; квадрантектомия/; доходът се формира от пенсия в размера на 116,17 лв.; г-
жа Златева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

158.НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА – гр. Варна, ул. „Хайдут Сидер” № 13; молба с 
вх. № РД-9-94.Н/142/06.07.09г. – лицето е многодетна майка на три деца, едно от които 
има определена група намалена възможност за социална адаптация; семейството се 
издържа от инвалидна пенсия в размер на 207,97лв.; не притежават собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

159.АНА АЛИЕВА АЛИШЕВА – гр. Варна, ул. „Боян Илиев” № 22; молба с вх. № РД-9-
94.А/215/06.07.09г. – лицето е многодетна самотна майка на четири малолетни деца; 
доходът се формира от социални помощи и детски в размер на 222,30 лв.; г-жа 
Алишева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни 
доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

160.ВЕЛИЧКА ЯНЕВА АТАНАСОВА – гр. Варна, ул. „Никола Ракитин” № 6, кв. Галата; 
молба с вх. № РД-9-94.В/159/06.07.09г. – лицето е вдовица; на 19.04.09г. е починал 
съпруга й, за погребението, на когото е взет заем; г-жа Атанасова е безработна с 
регистрация в Дирекция „Бюро по труда” ; не получава 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.ТЪРСИНА АСЕНОВА СТОЯНОВА – гр. Варна, ул. „Цар Иван Срацимир” № 109; 
молба с вх. № РД-9-94.Т/67/06.07.09г. – лицето е възрастна жена с пенсия в размер на 
115,67лв.; г-жа Стоянова не притежава собственост, която би могла да бъде източник 



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

162.НАДЕЖДА ЗЛАТЕВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, бл. 216, вх. 5, е 5, ап. 146; молба с 
вх. № РД-9-94.Н/141/02.07.09г. – лицето е самотна майка на дете, което има 
определени 80% ТНР /глухота/; г-жа Димитрова е личен асистент на детето си; 
доходът е в размер на 240,00лв.; не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

163.КИРЧО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, ж.к. „Младост” № 134, вх. 6, е 4, ап. 
98; молба с вх. № РД-9-94.К/153/03.07.09г. – лицето е в състояние след трансплантация 
на бъбрек; г-н Михайлов има дъщеря току-що завършила висшето си образование 
„Социални дейности”, която има определени 75 % ТНР /детска церебрална парализа/; 
доходът се формира от пенсия в размер на 245,67 лв.; семейството не притежава 
собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 1 000 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

164.СТОЯНКА АНДОНОВА АНДОНОВА – гр. Варна, ул. „Хан Пресеян” № 25, е 1, ап. 
2; молба с вх. № РД-9-94.С/242/01.07.09г. – лицето е в пред пенсионна възраст; работи 
на трудов договор на 4 часа; доходът е в размер на 170,00 лв.; г-жа Андонова не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

165.ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ПЕНЧЕВА – с. Константиново, ул. „Панайот Волов” № 2; 
молба с вх. № РД-9-94.Г/164/29.09.09г. – лицето е студентка в Софийски университет; 
има определени 100 % ТНР с ЧП /други вродени аномалии и пороци на развитието на 
окото/; доходът се формира от пенсия в размер на 196,68 лв.; г-жа Пенчева не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

166.ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА – гр. Варна, ул. „Мир” №  10, вх. Б, ап. 3; молба с 
вх. № РД-9-94.Е/141/25.09.09г. – лицето е възрастна жена; вдовица с доход формиран 
от пенсия в размер на 178,24 лв.; г-жа Флорова се грижи за внук си, който има 
определена І-ва група ТНР /олигофрения/; не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

167.РАДО РАДОСЛАВОВ РАДУЛОВ – гр. Варна, ул. «Янко Карагяуров» № 12а; молба с 
вх. № РД-9-94./181/23.09.09г. – лицето е ученик; настанен е в семейството на баба си 
със Заповед № РД-Д-ВН-01-1/1038/27.12.2007г. на Дирекция «Социално подпомагане» 
- гр. Варна; не получава доходи и не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

168.МАРИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 2, вх. 1, 
ет. 6, ап. 30; молба с вх. № РД-9-94.М/354/17.09.09г. – лицето е личен асистент на дете 
си, което има определени 100 % ТНР с ЧП /Детска церебрална парализа и епилепсия/; 
доходът се формира от работната заплата на г-жа Стефанова в размер на 250,08 лв. 
/месечно/; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

169.МАЗЛЪМ АЛИ ХЮСЕИН – гр. Варна, ул. Огражден № 4; молба с вх. № РД-9-
94.М/349/15.09.09г. – в семейството на г-н Хюсеин е настанено със заповед на 
Варненски Окръжен Съд детето Али Атиш Али – ученик в V клас на ОУ «Отец 
Паисий»  - гр. Варна; доходите се формират от социални помощи в размер на 
270,50лв.; г-н Хюсеин често боледува; семейството не притежава собственост, която 



би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

170.ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА – гр. Варна, ул. «Ружа» бл. 8, ет. 5, ап. 20; 
молба с вх. № РД-9-94.Д/289/11.09.09г. – лицето е разведено с дете, което има 
определени 100% ТНР с ЧП /ДЦП; лека умствена изостаналост/; доходът се формира 
от социални помощи в размер на 238 лв.; г-жа Славова не притежава собственост, 
която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

171.ПЕТЯ СЪБЧЕВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ул. «Стефан Караджа» № 4, ет. 2, ап. 4; 
молба с вх. № РДІ9-94.П/168/10.09.09г. – лицето има определени 100 % ТНР с ЧП 
/ДЦП с тежка спастична квадрипареза/; г-жа Василева се ползва от услугите на 
Дневен център за възрастни с увреждания – «Ривиера»; доходът се формира от пенсия 
в размер на 196,68 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; 

172.ПАСКАЛ КОСТАДИНОВ ПАСКАЛЕВ – гр. Варна, ул. «Г. Велчев» № 9; молба с вх. 
№ РД-9-94.П/120/03.07.09г. – през месец април е починал бащата на г-н Паскалев; 
остава сирак, тъй като преди време е починала и майката; на свободен наем е; не може 
да работи, поради тежко заболяване /сколиоза/; 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.НАХИЛЕ НУРИ ХАЛИЛ – с. Каменар, ул. «Акация» № 5; молба с вх. № РД-9-
94.Н/171/19.08.09г. – в семейството на г-жа Халил са настанени със заповед на 
Варненски Районен Съд децата Надя и Ана Демирови /на 2 и 4 години/; доходът се 
формира от социални помощи и детски; семейството не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

174.ЕМИЛИЯ КРАСИМИРОВА МИРЧЕВА – гр. Варна, ул. «Карамфил» бл.11, ет. 4, ап. 
15; молба с вх. № РД-9-94.Е/119/19.08.09г. – лицето има определени 81 % ТНР 
/шизофрения; /; г-жа Мирчева има едно дете /ученик в Х-ти клас на Математическа 
гимназия – Варна/; доходът  се формира от пенсия в размер на 170,62 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; 

175.РАХМИЕ АХМЕДОВА КАДИРОВА – гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 18, вх. 6, 
ет. 2, ап. 96; молба с вх. № РД-9-94.Р/163/17.08.09г. – лицето има определени 72 % ТНР 
/инсулинозависим диабет, ХБ ІІІст/; г-жа Кадир е определена за настойник на дъщеря 
си, която е поставена е под пълно запрещтение /има определена І-ва трупа ТНР /тежка 
олигофрения и тежка дебилност/; доходите на семейството се формират от инвалидни 
пенсии в размер на 356,50 лв., което е недостатъчна сума за покриване на ежедневните 
разходи и закупуването на лекарства; не притежават собственост, която би могла да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

176.МАГДА АТАНАСОВА АСЕНОВА – гр. Варна, ул. «Д-р Селименски» № 101; молба с 
вх. № РД-9-94.М/325/13.08.09г. – лицето е многодетна майка на четири непълнолетни 
деца – ученици в ОУ «Св. Иван Рилски»; доходът се формира от социални помощи в 
размер на 140,00 лв.; г-жа Асенова не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

177.СЕВДА ТОШКОВА ДОБРЕВА – гр. Варна, ул. «Браила» № 33, молба с вх. № РД-9-
94.С/297/13.08.09г. – лицето е вдовица; многодетна майка на три деца; разчита на 
помощта на близки и роднини; г-жа Добрева не притежава собственост, която би могла 



да бъде източник на допълнителни доходи; от скоро е започнала работа на минимална 
работна заплата – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

178.ЗОРНИЦА  ИВАНОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул. «Георги Георгиев» № 28; 
молба с вх. № РД-9-94.З/59/13.08.09г. – детето е самотна многодетна майка на три 
деца, едното от които има определени 50% ТНР /лека умствена изостаналост/; доходът 
се формира от социални помощи в размер на 305,66 лв. /средно месечно/; г-жа 
Димитрова не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи; живее на свободен наем – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

179.РОСЕН СТАВРЕВ ДИМИТРОВ – гр. Варна, ул. «Георги Живков» № 38; молба с вх. 
№ РД-9-94.Р/160/12.08.09г. – лицето има определени 80 % ТНР /шизофрения/ ; 
съжителства с родителите си, които са пенсионери; доходът се формира от пенсия в 
размер на 110,95 лв.; г-н Димитров 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.АНГЕЛИНКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА – гр. Варна, ул. «Гео Милев» бл. 83, ет. 5, ап. 
23; молба с вх. № РД-9-94.А/245/10.08.09г. – лицето има 94 % ТНР /Са едометрии 
лапарохистерактомия тотал/; през м. юни е починал сина й; за погребението е взет 
заем;  доходът се формира от пенсия в размер на 308,64 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; 

181.ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл. 133, вх. 7, ет. 
2, ап. 148; молба с вх. № РД-9-94.В/190/10.08.09г. – лицето е възрастна жена /82 
години/; има определени 98.54% ТНР /счупване на тазобедрена кост; гонартроза; 
практическа глухота/; доходът се формира единствено от инвалидната пенсия на г-жа 
Димитрова; не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

182.ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА ТАШЕВА – гр. Варна, бл. 406, вх. 6, ет. 5, ап. 38; молба с 
вх. № РД-9-94.В/191/10.08.09г. – лицето е в състояние след ЧМТ с мозъчна контузия и 
субдорален хематом; не получава доходи и не притежава собственост, която би могла 
да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

183.БОРЯНКА ХРИСТОВА КИРЯКОВА – гр. Варна, ул. «Петко Стайнов» 3в, вх. Б, ет. 3, 
ап. 18; молба с вх. № РД-9-94.Б/81/10.08.09г. – лицето има определени 100 % ТНР с ЧП 
/вродени аномалии на очите/; доходът се формира от пенсия в размер на 294,63; 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.АЛБЕНА КРАСИМИРОВА МИРЧЕВА – гр. Варна, ул. „Околчица” № 12;молба с вх. 
№ РД-9-94.А/312/19.10.09г. – лицето е бездомно; има определени 50 % ТНР 
/шизофрения/; доходът се формира от пенсия в размер на 102,06 лв.; г-жа Мирчева не 
притежава собственост, която би могла да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

185.РАДКА БЕЙКОВА МАРКОВА – гр. Варна, ул. „Бр. Шкорпил” № 19; молба с вх. № 
РД-9-94.Р/211/12.10.09г. – лицето е възрастна жена 85 годишна; има определени 95% 
ТНР /карцином ректи/; доходът се формира пенсия в размер на 350,98 лв. г-жа 
Маркова 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; 



186.КРАСИМИР АСЕНОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул. „Крайезерна” № 12; молба с вх. № 
РД-9-94.К/260/16.10.09г. – лицето е бивш затворник; в момента е без дом; не получава 
доходи и 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; 

187.ПЛАМЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл. 123, вх. 6, ет. 6, ап. 
116; молба с вх. № РД-9-94.П/89/26.05.09г. – на 09.03.09г. е починала г-жа Янка 
Чобанова /баба на г-н Христов/, за която се е грижил той; 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.СТАНКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ул. „Боян Илиев” № 2; молба с вх. 
№ РД-9-94. С/213/15.06.09г. – лицето е самотна майка на 4 малолетни деца; доходът се 
формира от социални помощи в размер на средно месечно 336,18 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; 

189.СЕВДА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРОВА – гр. Варна, ул. „Боян Илиев” № 2; молба с вх. № 
РД-9-94.С/212/15.06.09г. – лицето е многодетна самотна майка на шест деца, едно от 
които има определени 61% ТНР /лека умствена изостаналост/; г-жа Демирева е 
безработна с регистрация в дирекция „Бюро по труда”; доходите се формират от 
социални помощи в размер на 292 лв. на месец; не притежава собственост, която би 
могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

190.ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ШЕКЕРДЖИЕВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 406, 
вх. 26, ап. 44; молба с вх. № РД-9-92.П/138/24.07.09г. – лицето е самотна майка на 
тригодишно дете; доходът се формира от работни заплати в размер на 240,00 лв.; г-жа 
Шекерджиева не притежава собственост, която би могла да бъде източник на 
допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

191.АНА АНАТОЛИЕВА КОЛАРОВА-ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Народни будители” № 
77, вх.В, ап.1, молба вх.№ РД-9-94.А/314/19.10.2009 г. – лицето има определени 76 % 
ТНР /детска церебрална парализа/, а съпругът й е със 100 % ТНР /детска церебрална 
парлиза/; семейството живее на свободен наем; не притежават собственост, която може 
да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

192.АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ – гр.Варна, ул.”Райко Даскалов” № 8, молба вх.№ РД-9-
94.А/319/23.10.2009 г. – лицето е бездомник; към момента няма никакви доходи; не 
може да разчита на подкрепа от семеен кръг - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

193.БОЯН РАДЕВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, жк.”Изгрев” бл.40, вх.А, ап.7, молба вх.№ РД-
9-94.Б/111/22.10.2009 г. – лицето е семейно с едно дете, ученичка в първи клас; 
съпругата на г-н Георгиев е със 100 % ТНР /ампутация на двете подбедрици/; доходът 
се формира от инвалидна пенсия и заплата; за придвижването на г-жа Георгиева е 
адаптирано жилището и входа; за целта са взети пари на заем - отпуска 800 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

194.ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – гр.Варна, жк.”Победа” бл.1, вх.А, ап.27, молба вх.
№ РД-9-94.Х/68/23.10.2009 г. – лицето е безработно; на 17 октомври 2009 г. в 
следствие на онкологично заболяване умира сестрата на г-н Христов, за която той е 
полагал грижил; за погребението й са взети пари на заем; на 20 октомври е 
хоспитализирана с неуточнена диагноза непълнолетната му дъщеря, за която дължи 
издръжка; г-н Христов страда от диабет с усложнения; съжоителства с майка си, която 
е пенсионер - отпуска 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 



195.СВЕТЛАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА – гр.Варна, ул.”Неофит Бозвели” № 40, молба вх.
№ РД-9-94.С54/27.10.2009 г. – лицето е студентка в І курс на ТУ-Варна /редовно 
обучение/; живее на свободен наем; не притежава собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи; не може да разчита на финансова подкрепа от 
разширения семеен кръг – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

196.ГАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВЕЛИЧКОВА – гр.Варна, жк.”Възраждане” бл.40, вх.1, 
ап.30, молба вх.№ РД-9-94.Г/182/27.10.2009 г. – лицето е самотна майка с две 
малолетни деца; безработна; семейството обитава стара къща в с.Каменар, която е в 
изключително лошо техническо и санитарно-хигиенно състояние; г-жа Величкова не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи – 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

197.ДАНИЕЛА ИВАНОВА БИЯЧЕВА – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.406, вх. , молба 
вх.№ РД-9-94.Д     - лицето е разведено и само отглежда непълнолетната си дъщеря 
/ученичка в 11 кл./; детето страда от остра алергия, заради която е хоспитализирана 
през м.октомври; семейството съжителства с майката на г-жа Биячева, която е 
пенсионер с множество заболявания и не може да оказва финансова подкрепа; лицето 
работи в Дневен център за възрастни с умствени увреждания „Ривиера”; бившият 
съпруг на г-жа Биячева не е изплащал издръжка за детето за повече от година и 
половина и тъй като сестрата му е починала в края на м. октомври от онкологично 
заболяване е поискал заем от лицето, който заем г-жа Биячева тегли от банка – отпуска 
1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

198.ДЕЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ – гр.Варна, ул.”Вяра” бл.140, вх.1, ап.6, молба вх.№ РД-
8-94.Д/166/14.05.2008 г. – лицето има определени 75 % ТНР /шизофренни психози/; 
съжителства с майка си, която има определени 95% ТНР/Паркинсон, ХБ/; доходът се 
формира единствено от инвалидни пенсии; не притежават собственост, която може да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

199.ПЛАМЕН ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна, ул.”Кап.І ранг Г.Купов” № 18, 
молба вх.№ РД-8-94.П/101/19.05.2008 г. – на 08.04.2008 г. в семейната къща избухва 
пожар в следствие, на който голяма част от покрива и покъщнината изгарят; 
семейството не може да покрие разходите за ремонт; няма друга собственост, която да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 1 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

200.БЕДРИЕ ХАМЗА АДЕМ – гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” бл. 33, вх. 2, ет. 5, ап. 65; 
молба с вх. № РД-9-94.Б/108/13.10.09г. – лицето е безработно с регистрация в 
Дирекция „Бюро по труда”; съжителства с двете си деца и съпруга си, на който 
предстои операция; семейството не притежава собственост, която би могла да бъде 
източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

201.МАРИЯ КОСТОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул.”Патриарх Евтимий”  № 7Б; молба 
вх.№ РД-9-94.М/436/06.11.2009 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 207.61 лв.; има определени 72 % ТНР /сърдечна 
недостатъчност/; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

202.ДАМЯНКА ЩИЛИЯНОВА ЗЛАТАРОВА – гр.Варна, ул.”Козлодуй”  № 11, ап.20, 
молба вх.№ РД-9-94.Д/374/06.11.2009 г. – лицето има определени 92 % ТНР /Ма 
синистра/; доходът се формира от пенсия в размер на 333.14 лв.; не притежава 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



203. ТАНА ХАРАЛАНОВА ЧАКЪРОВА – гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” № 68; молба вх.
№ РД-9-94.Т/128/06.11.2009 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено 
от пенсия в размер на 263.01 лв.; не притежава собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи; ползва лекарства, които частично се реимбурсират 
от НЗОК - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

204.ВЕЛКА БОГОМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – гр.Варна, ул.”Георги Живков” № 42; 
молба вх.№ РД-9-94.В/260/06.11.2009 г. – лицетое пенсионер; доходът се формира 
единствено то пенсия в размер на 271.54 лв.; не притежава собственост, която може да 
бъде източник на допълнителен доход; страда от хронични заболявания, за които 
ползва лекарства частично реимбурсирани от НЗОК - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

205.ДЕШКА ПАНАЙОТОВА КЬОРЧЕВА – гр.Варна, ул.”Г.Бенковски” № 54, ап.10; 
молба вх.№ РД-9-94.Д/375/06.11.2009 г. – лицето е диабетик, пенсионер; доходът се 
формира от пенсия в размер на 124.84 лв.; не притежава собственост, която може да 
бъде източник на допълнителни доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

206.АТАНАС ЯКОВ ШОПОВ – гр.Варна, ул.”Марко Балабанов” № 11; молба вх.№ РД-9-
94.А/327/06.11.2009 г. – лицето има определени 100 % ТНР с ч.п /ИМИ, Са/; доходът е 
от пенсия; съжителства със съпругата си, която също има определени 100 % ТНР с ч.п; 
не притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

207.ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ – гр.Варна, ул.”Одрин” № 18, ап.6; молба с вх.№  
РД-9-94.В/269/17.11.2009 г. – лицето е студент в ТУ-Варна; баща му има определени 
50 % ТНР /последици от травми на главата/, майката 52 % ТНР /депресивно 
разстройство/, а брат му 80 % ТНР /умствена изостаналост/; г-н Василев живее на 
свободен наем; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи; за заплащане на таксата в университета е заел пари - отпуска 1 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

208.ВЪЛЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.203, вх.2, ап.63; 
молба с вх.№ РД-9-94.В/271/18.11.2009 г. – лицето е безработно с регистрация в БТ. 
През м. ноември е хоспитализиран; за лечението му са взети пари на заем; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; живее 
на свободен наем - отпуска 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

209.МАРИЯ ГОСПОДИНОВА СТАНЕВА – гр.Варна, ул.”Петър Райчев” бл.4, вх.3, ап.1, 
молба вх.№РД-9-94.М/402/07.10.2009 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия в размер на 136.08 лв.; не притежава собственост, която може да 
бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

210.ТАТЯНА ВЪЛЧЕВА КОНСТАНТИНОВА – гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 12, 
вх.Б, молба вх.№ РД-9-94.Т/131/19.11.2009 г. – лицето е самотна майка; малкия й син е 
студент; на 14.10.2009 г. след продължително боледуване е починал бащата на г-жа 
Константинова; за лечението и погребението му са взети пари на заем; лицето не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи - 
отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

211.РОСИЦА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА – гр.Варна, ул.»Майор Минчо Димитриев» № 14, 
молба с вх.№ РД-9-94.З/230/09.11.2009 г. – лицето има определени над 75 % ТНР 
/олигофрения/; доходите се формират единствено от пенсия в размер на 110,70 лв.; 
лицето съжителства с брат си; не притежава собственост, която може да бъде източник 



на допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

212.ДИЛЯНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА – гр.Варна, ул.”Битоля” № 6, ап.9, молба с вх.№ 
РД-9-94.Д/379/09.11.2009 г. – лицето работи на минимална работна заплата; не 
притежава собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; 
съжителства с майка си, която е разведена; г-жа Неделчева страда от хронични 
заболявания, ползва лекарства, които не се реинбурсират от НЗОК - отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

213.ТОДОР КАМЕНОВ ГЕРОВ – гр.Варна, бул.”Осми Приморски полк” № 122А, ап.27, 
молба с вх.№ РД-9-94.Т/130/18.11.2009 г. – лицето е студент ІV курс; грижи се за баба 
си, която е на легло след прекаран мозъчен инсулт /94 % ТНР с ч.п./; доходът се 
формира единствено от пенсията на бабата и е крайно недостатъчна за покриване на 
ежедневните им нужди; г-н Геров не притежава собственост, която може да бъде 
източник на допълнителни доходи - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

214.ХОСЕП ХАЙГАРАМ АПРАХАМЯН – гр.Варна, ул.”Цар Иван Страцимир” № 68, 
ап.9, молба с вх.№ РД-9-94.Х/75/13.11.2009 г. – лицето има определени 73 % ТНР 
/коксар трозис билатералис/; доходът се формира единствено от пенсия ; съпругата му 
е безработна; не притежава собственост, която може да бъде източник на 
допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

215.АВЕТИС МКРТЧЕВИЧ БАЛАКЧИЯН – гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” № 7, молба с 
вх.№ РД-9-94.А/331/16.11.2009 г. – лицето е бездомно; настанено в СУПЦ „Анастасия 
д-р Железкова”; не получава никакви доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

216.вехануш арменакова нишанова – гр.Варна, ж.к”Възраждане” бл.51, вх.1, ап.17, молба 
вх.№РД-9-94.В/230/30.09.2009 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 
доходът се формира единствено от майчински в размер на 240 лв.; не притежава 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи; не може да 
разчита на подкрепа от разширения семеен кръг - 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

217.ЕЛЕОНОРА НЕДЕЛЧЕВА  КОСТАДИНОВА – гр.Варна, жк.»Вл.Варненчик» бл.6,  
ап.45, молба вх.№ РД-9-94.Е/158/06.11.2009 г. – лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия в размер на 167.53 лв.; не притежава собственост, която 
може да бъде източник на допълнителни доходи; ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК - 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

218.РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛКОВА – гр.Варна, жк.”Вл.Варненчик” бл.406, вх.13, 
ап.32, молба вх.№ РД-9-94.Р/242/25.11.2009 г. – лицето е настанено с 4-те си деца в 
Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие; няма собствено жилище, 
предстои й извеждане от центъра и наемане на квартира; лицето е без доход, на 
социални помощи - 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

219.СНЕЖАНА СТОЯНОВА МАРИНОВА АЛАМ – гр.Варна, ул.”Сава Доброплодни” № 
19, молба вх.№ РД-9-94.С/433/30.11.2009 г. – лицето не е семейно; обитава маза в 
изключително лошо санитарно-хигиенно състояние; през зимата е претърпяла травма  
и към момента е с метални имплантанти в крака; това й пречи да започне работа; не 
разполага с никакви средства; няма семейство, което да й оказва финансова подкрепа – 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 



РЕШЕНИЕ № 1929-9(19)/09.12.2009 г. 
1. ЯВОР СЕРГЕЕВ ЯНЧЕВ – гр. Варна, ул. «Боян Илиев» № 2; молба с вх. № РД-9-

94.Я/30/23.06.09г. – ОТКАЗ, в молбата си лицето е посочило, че гледа сам 4-те си деца, 
а в актовете им за раждане пише „Баща: неизвестен”. 

2. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА-ВЕЛИКОВА – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл. 144, 
вх. 4, е 6, ап. 17; молба с вх. № РД-9-94.В/121/04.06.09г. – ОТКАЗ, съпругът й е подал 
молба, която е удовлетворена / № 109 в настоящия протокол/; 

3. ЗЛАТКА АНКОВА САЛИ – гр. Варна, ул. Младост № 2, кв. Аспарухово; молба с вх. 
№ РД-9-94.З/51/15.06.09г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите или 
копие от регистрацията в дирекция „Бюро по труда”; 

4. СТЕФКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, кв. „Чайка” бл. 49, вх. В, е 6, ап. 66; 
молба с вх. № РД-9-94.С/275/24.07.09г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за 
доходите или копие от регистрацията в дирекция „Бюро по труда”; 

5. НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул. „Баучер” № 1, вх. Г, ап. 67; 
молба с вх. № РД-9-94.Н/147/20.07.09г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за 
размера на пенсията; 

6. ЮРКИЕ МУСА ДЕМИРОВА – гр. Варна, ж.к. „В Варненчик” бл. 406, вх. 24, е 2, ап. 
32; молба с вх. № РД-9-94. Ю/33/13.07.09г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка 
за доходите или копие от регистрацията в дирекция „Бюро по труда”; 

7. ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул. «Хан Кардам» № 8; молба с вх. № РД-9-
94.И/192/29.09.09г. – лицето е безработно; г-н Иванов се е грижил за г-жа Аник 
Маркова и след смъртта й наследява имота й; 

8. ИСМЕТ РАМАДАН САЛИ – гр. Варна, ул. «Александър Дякович» № 26, бл.2, вх. Е, 
ап. 1; молба с вх. № РД-9-94.И/184/23.09.09г. – ОТКАЗ, лицето е с адресна 
регистрация в гр.Дулово; 

9. МАРИЕЛА АНТОНОВА БОЖИЛОВА – гр. Варна, ул. „Никола Кънев” № 11, вх. А, е 
3, ап. 14; молба с вх. № РД-9-94.М/180/15.05.09г. – ОТКАЗ, лицето живее само в 
собствено жилище, работи с месечна заплата 330 лв., към момента няма инцидентно 
възникнало събитие, за което да бъде отпусната еднокртна парична помощ; 

10.ЯНИ ИЛИЕВ ЯНЕВ – с. Каменар, ул. «Калина» № 26; молба с вх. № РД-9-
94.Я/45/24.09.09г. – ОТКАЗ, лицето получава пенсия в размер на 355 лв., към 
настоящия момент няма инцидентно възникнало събитие, което да налага отпускането 
на еднократна парична помощ; 

11.МАРТИН ХАМПАР МЕЛКОНОВ – гр.Варна, ул.”Поп Харитон” № 87,  молба вх.№ 
РД-9-94.М/79/25.02.2009 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите и 
имотна декларация; 

12.НИНА БОЖИДАРОВА ГОСПОДИНОВА – гр.Варна, ул.”Вилите” № 76, молба вх.№ 
РД-9-94.Н/224/23.10.2009 г. – ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите; 

13.АТАНАС АНГЕЛОВ ИВАНОВ – гр.Варна, ул.”Пробуда” № 143, молба вх.№ РД-9-
94.А/318/22.10.2009 г. - ОТКАЗ, лицето не е приложило справка за доходите; 

14.ЕРМА АЛЕКСАНДРОВА РУСЕВА – гр.Варна, ул.”Одрин” № 16, молба вх.№РД-9-
94.Е/151/26.10.2009 г.; 

 

по точка  десета от дневния ред

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

- даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “Междуобластен 
диспансир за онкологични заболявания със стационар д-р Марко Марков – Варна” ЕООД и 
съгласуване на  комисия по самооценяване;

- отмяна на т. 46 и т. 165 от Приложение към решение № 1838-14(18)/13.11.2009 г. на 
Общинския съвет – Варна;



- допълване на приложение към решение № 1839-14(18)/13.11.2009 г.;

- отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи на граждани.

Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1930-10. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от ЗЛЗ и чл. 24, ал. 1 от 
Наредба №18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на 
лечебните заведения  и по докладна записка с вх. № ОС-9-9901/162/07.10.2009 г. от 
управителя на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар д-р 
Марко Марков – Варна” ЕООД,  Общински съвет – Варна дава съгласие за провеждане на 
акредитационна процедура на “Междуобластен диспансир за онкологични заболявания със 
стационар д-р Марко Марков – Варна” ЕООД и съгласува  комисия по самооценяване в 
следния състав: 
Председател:   д-р Диян Димов 

 Членове:          1.  д-р Светослав Узунов

                              2. д-р Георги Кобаков

                             3. д-р  Виолина Таскова

                             4. доц. Лена Маринова

                             5. д-р Огнян Младенов

                            6. д-р Красимир Иванов

                            7. д-р Красимир Петров

                            8. д-р Снежина Янчева

                            9. д-р Полина Колева 

                          10. д-р Наталия Хараламбиева 

                          11. д-р Руска Стоянова

                          12. Петя Кочева – магистър фармацевт

                          13. Снежана Иванова - главен счетоводител

                          14. Нина Стефанова - главна медицинска сестра

                          15. Павлина Моновска - старша медицинска сестра

                          16. Марияна Атанасова

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

1931-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ЗР-9-
9502/3/23.11.2009 год. от Директора на Дирекция „Здравно развитие” при Община Варна, 
Общински съвет – Варна отменя точка 46 и точка 165 от Приложението към решение № 1838-
14/18/13.11.2009 год. на Общински съвет-Варна.

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

1932-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ЗР-9-
9502/3/23.11.2009 год. от Директора на Дирекция „Здравно развитие” при Община Варна, 
Общински съвет – Варна допълва приложението към решение № 1839-14/18/13.11.2009 год. 
на Общински съвет-Варна с нова точка 50 със следния текст:



„50. Георги Анастасов Георгиев - няма основание за отпускане на втора парична помощ от 
Община Варна в рамките на една календарна година, тъй като на лицето са отпуснати 700 
лева, съгласно точка 571 от приложение към решение № 1405-11/15/20.05.2009 год. на 
Общински съвет - Варна.”

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

1933-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от 
ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 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/

1934-10.    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 – 31, против – 0, въздържали се – 0/

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 

РЕШЕНИЕ № 1933-10(19)/09.12.2009 г. 
1. Анка Йорданова Георгиева, гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" № 7, молба вх. № РД-9-

94.А/70/26.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

2. Гюлю Али Мехмед,  гр. Варна, ул. “Томас Мюнцер” № 2, молба с вх. № РД-9-
94.Г/25/12.02.2009 г. - 300лв., за дъщеря й Гюлджан Сали Мустафа, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

3. Николинка Ненова Недева,   гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Балкапан” № 7, ет. 3, 
ап. 11, молба с вх. № РД-9-94.Н/33/12.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

4. Цветана Григориевна Александрова,   гр. Варна, бул. “Сливница” № 59, вх. А, ет. 4, 
ап. 12, молба с вх. № РД-9-94.Ц/6/16.02.2009 г. -  300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

5. Цона Георгиева Петрова, гр. Варна, ул. “Ивац” 22, ет. 1, ап. 1, молба с вх. № РД-9-
94.Ц/5/16.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

6. Даниела Христова Георгиева, гр.Варна, ул. ”Опълченска” 29, ет.2, ап.4 - 1500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

7. Красимир Цвятков Жеков, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 20, вх. 13, ет. 6, ап. 
18, молба с вх. № РД-9-94.К/40/16.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

8. Стефанка Костова Накова, гр. Варна, ул. ”Прилеп” 1, вх.3, ет.1, ап.37 , молба с вх № 
РД-9-94.С/290/10.08.2009г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

9. Петра Вангелова Ямандиева, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 1, вх. 1, ап. 24, 
молба с вх. № РД-9-94.П/24/12.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

10.Марийка Георгиева Маринова, гр. Варна, ул. “Света гора” № 5, молба с вх. № РД-9-
94.М/59/12.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 



преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
11.Зюмбюлка Алдинова Демирова, гр. Варна, ул. “Калач” № 39, молба с вх. № РД-9-

94.З/11/12.02.2009 г. - 500лв. за сина й Румен Ивелинов Тодоров, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

12.Дана Пенчева Станчева, гр. Варна, ж.к. “Възраждане” 17, вх. 2, ет. 7, ап. 46, молба с 
вх. № РД-9-94.Д/70/18.02.2009 г.- 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

13.Цветелина Тодорова Вълкова, гр. Варна, ул. “Ген.Колев”, бл. 83, вх. Е, ет. 9 с вх. № 
РД-9-94.Ц/39/02.10.2009 г - 2000лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

14.Анка Атанасова Чакърова, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 222, молба с вх. № РД-9-
94.А/58/18.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

15.Мартин Веринов Георгиев, гр. Варна, ул. “Св. Прокоп. Варненски” № 2, молба с вх. 
№ РД-9-94.М/69/18.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

16.Анелия Даринова Асенова, гр. Варна, ул. “Горна студена” № 60, молба с вх. № РД-9-
94.А/57/18.02.2009 г.- 300лв., за сина й Красимир Христов Младенов,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

17.Добрина Желева Сотирова, гр. Варна, ул. “Проф. Цани Калянджиев” 12, ет. 7, ап. 11, 
молба с вх. № РД-9-94.Д/77/25.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

18.Станка Димитрова Николова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 304, вх. 5, ап. 66, 
молба с вх. № РД-9-94.С/81/25.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

19.Минка Алексиева Иванова, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 56, молба с вх. № РД-
9-94.М/80/25.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

20.Неджибе Ахмед Исмаил, гр. Варна, ул. “Браила” № 57, молба с вх. № РД-9-
94.Н/42/25.02.2009 г. - 400лв. за дъщеря й Румяна Емилова Манолова., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

21.Никола Велчев Николов, гр. Варна, кв. “Младост”, бл.122, вх. 7, ет. 5, ап. 162, молба 
с вх. № РД-8-94.Н/47/18.03.2008г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

22.Иванка Стоянова Христова, гр. Варна, ул. ”Пейо Крачолов Яворов” № 46, молба с 
вх.№ РД-9-94.И/138/26.06.2009г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

23.Димитър Денев Димитров, гр. Варна, ул. “Д-р Пюскюлиев”54, вх. В – тавана, молба 
с вх. № РД-9-94.Д/78/26.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

24.Мара Тодорова Желева,   гр. Варна, ул. “Нарцис” № 3, ет. 2, ап. 39, молба с вх. № РД-
9-94.М/77/24.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

25.Антонина Михайлова Ангелова, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 19, молба с вх. № 
РД-9-94.А/65/24.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

26.Ивайло Георгиев Георгиев,  гр. Варна, кв. “Св. Ив. Рилски” бл. 27, вх. А, ет. 7, ап. 
110, молба с вх. № РД-9-94.И/35/24.02.2009 г. - 2000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



27.Ивелин Христов Симеонов, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Калач” № 34, молба с 
вх. № РД-9-94.И/33/24.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

28.Анка Кирякова Яшар,  гр. Варна, ул. “Розова долина” № 22, молба с вх. № РД-9-
94.А/60/19.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

29.Цона Йорданова Симеонова, гр. Варна, ул. “Д-р Пюскюлиев” № 47А, молба с вх. № 
РД-9-94.Щ/8/25.02.2009 г.- 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

30.Лиляна Михайлова Шопова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Гургулят” № 29, 
молба с вх. № РД-9-94.Л/16/19.02.2009 г. - 400лв.,  съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

31.Тихомир Ненов Тодоров, гр. Варна, кв. “Виница”, ул. “ Найден Райков” № 27, молба 
с вх. № РД-9-94.Т/24/20.02.2009 г. - 700лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

32.Митка Недкова Недкова,   гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Горна студена” № 32, 
молба с вх. № РД-9-94.М/70/19.02.2009 г. - 400лв. за сина й Александър Йовчев 
Йорданов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

33.Ася Алексиева Асенова,  гр. Варна, ул. “Розова долина” № 74, молба с вх. № РД-9-
94.А/61/23.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

34.Лиляна Великова Великова, гр. Варна, ул. “Димчо Дебелянов” 26, ап. 14, ет. 4, 
молба с вх. № РД-9-94.Л/17/23.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

35.  Емил Стоянов Георгиев,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Гургулят” № 16, 
молба с вх. № РД-9-94.Е/31/23.02.2009 г. -  300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

36.Айше Алиева Реджебова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Гургулят” № 16, 
молба с вх. № РД-9-94.А/62/23.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

37.Светломир Димитров Константинов,  гр. Варна, ул. “Баба Рада” № 16, молба с вх. 
№ РД-9-94.С/74/23.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

38.Бекир Азисов Нуриев,  гр. Варна, ул. “Св. Минков” № 51, молба с вх. № РД-9-
94.Б/20/27.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

39.Неврия Милезем Адилова,  гр. Варна, ул. “Светослав Минков” № 51, молба с вх. № 
РД-9-94.Н/45/27.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

40.Неджимие Хасан Али, гр. Варна, ул. “Дойчин войвода” № 12, молба с вх. № РД-9-
94.Н/44/26.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

41.Янка Петрова Илиева, гр. Варна, ул. “Панорамна” № 11, молба с вх. № РД-9-
94.Я/11/27.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

42.Димитър Янакев Янакев,  гр. Варна, ул. “Райна Княгиня” № 4а, молба с вх. № РД-9-
94.Д/80/27.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

43.Цветанка Божкова Михайлова,  гр. Варна, ул. “Пробуда” № 141, молба с вх. № РД-
9-94.Ц/9/27.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



44.Димитър Веселинов Димитров,  гр. Варна, жк “Младост” бл. 149, вх. 2, ет. 5, ап. 50, 
молба с вх. № РД-9-94.Д/79/26.02.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

45.Кичка Христова Селверова,  гр. Варна, м-ст “Сотира” № 195, молба с вх. № РД-9-
94.К/53/27.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

46.Иван Кръстев Иванов,  гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 68, вх. Е, ет. 6, ап. 123, молба с вх. 
№ РД-9-94.И/28/18.02.2009 г. - 980лв. за сина му Кристиян Иванов Иванов,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

47.Фатма Мехмед Исмаил,   гр. Варна, ул. “Горна студена” № 71, молба с вх. № РД-9-
94.Ф/3/18.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

48.Зюмбюлка Живкова Янева,  гр. Варна, ул. “Дж. Гарибалди” № 4, молба с вх. № РД-
9-94.З/17/19.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

49.Георги Костадинов Атанасов,  гр. Варна, ул. “Поп Харитон” 89А, молба с вх. № РД-
9-94.Г/35/19.02.2009 г. - 680лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

50.Ася Алдинова Русева, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 176, молба с вх. № РД-9-
94.А/46/16.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

51. Виолета Тодорова Авджиева, гр. Варна, ул.”Моряшка” № 25, молба с вх.№ РД-9-
94./245/12.10.2009г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

52.Деспинка Христова Филова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 10, вх. 7, ет. 9, ап. 
80, молба с вх. № РД-9-94.Д/66/16.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

53.Атанас Радославов Радев, гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 49, вх. А, ет. 4, ап. 10, молба с 
вх. № РД-9-94.А/48/17.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

54.Христо Митков Маринов, гр. Варна, ул. “Дж. Гарибалди” № 9, молба с вх. № РД-9-
94.Х/8/10.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

55.Николинка Паскова Канева, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 11, вх. 6, ап. 17, 
молба с вх. № РД-9-94.Н/29/10.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

56.Величка Кирова Михалева, гр. Варна, ул. “Калач” № 39Б, молба с вх. № РД-9-
94.В/28/10.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

57.Анка Маркова Чакърова, гр. Варна, ул. “Горна студена” № 48, вх. А, ет. 3, молба с 
вх. № РД-9-94.А/34/10.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

58.Росица Христова Томичек, гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” 14Е, вх. Б, ет. 2, ап. 11, 
молба с вх. № РД-9-94.Р/27/11.02.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

59.Марина Иванова Василева, гр. Варна, ул. “Стара планина” № 16, молба с вх. № РД-
9-94.М/52/11.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

60.Калин Дженев Дженев,  гр. Варна, жк “Чайка” бл. 1, вх. Г, ет. 5, ап. 13, молба с вх. № 
РД-9-94.К/34/09.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



61.Рашид Яшар Хасан,  гр. Варна, кв. “Аспарухово”,ул. “Розова долина” № 22, молба с 
вх. № РД-9-94.Р/25/09.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

62.Славка Вълчева Иванова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 20, вх. 13, ап. 18, 
молба с вх. № РД-9-94.С/54/09.02.2009 г.-  300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

63.Жулиета Стайкова Янакиева,  гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 59, вх. 3, ет. 2, ап. 
52, молба с вх. № РД-9-94.Ж/5/06.02.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

64.Съби Николов Събев, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 304, вх. 2, ет. 2, ап. 17, 
молба с вх. № РД-9-94.С/48/06.02.2009 г. - 1000лв. за сина му Никола Събев Николов, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

65.Емине Ахмед Ибрям,   гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 36, вх. 1, ет. 1, ап. 1, молба 
с вх. № РД-9-94.Е/20/02.02.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

66.Ирфане Кямил Мусова,   гр. Варна, ж.к. “Трошево” бл. 83, ет. 13, ап. 63, молба с вх. 
№ РД-9-94.И/20/02.02.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

67.Петър Гочев Огнянов, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Браила” № 3, молба с вх. № 
РД-9-94.П/18/04.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

68.Янка Парушева Тодорова, гр. Варна, ул. “Баучер” бл. 4, вх. В, ет. 2, ап. 27, молба с 
вх. № РД-9-94-Я/2/02.02.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

69.Димитър Иванов Димитров, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 27, ет. 3, ап. 12, 
молба с вх. № РД-9-94.Д/46/02.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

70.Фикрие Салиева Чакъджиева, гр. Варна, ул. “Пролет” № 1, молба с вх. № РД-9-
94.Ф/2/05.02.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

71.Денка Райнова Николова, гр. Варна, ул. “Кичево” 13, молба с вх. № РД-9-
94.Д/52/06.02.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

72.Светлан Димитров Стоянов, гр. Варна, ул. “Доброволци” № 1, ет. 8, ап. 98, молба с 
вх. № РД-9-94.С/105/18.03.2009 г.- 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

73.Стефан Павлов Събев, гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” бл. 9, вх. 17, ет. 1, ап. 54, 
молба с вх. № РД-9-94.С/106/23.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

74.Татяна Христова Добрева, гр. Варна, ул. “Добри Войников” 1, ет. 2, ап. 5, молба с вх. 
№ РД-9-94.Т/30/23.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

75.Мара Петрова Георгиева, гр. Варна, ул. “Люляк” № 20, ет. 3, ап. 41, молба с вх. № 
РД-9-94.М/113/23.03.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

76.Роза Желязкова Йосифова,  гр. Варна, ул. “Петко Напетов” 34, молба с вх. № РД-9-
94.Р/67/26.03.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

77.Елисавета Ненчева Абрашева,   гр. Варна, ул. “Дж. Баучер” бл. 5, ет. 2, ап. 6, молба с 
вх. № РД-9-94.Е/52/20.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



78.Ганка Желязкова Сургучева, гр. Варна, ул. “Дубровник” бл. 5, вх. Б, ап. 6, молба с 
вх. № РД-9-94.Г/48/20.03.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

79.Анка Асенова Ангелова, гр. Варна, ул. “Петко Напетов” № 30, молба с вх. № РД-9-
94.А/96/25.03.2009 г. - 800лв. за съпруга й Тома Ангелов Ангелов, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

80.Виолета Вълова Манова, гр.Варна,  ул.”Морска сирена”, блок 25, ап. 43, молба с вх.
№ РД-9-94.В/252/19.10.2009г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

81.Павлинка Йовчева Станкова,   гр. Варна, ул. “Т. Икономов” № 3а, молба с вх. № РД-
9-94.П/48/18.03.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

82.Калоян Стоянов Атанасов, гр. Варна, ж.к. “Трошево” бл. 2, вх. Б, ет. 14, ап. 81, молба 
с вх. № РД-9-94.К/66/17.03.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

83.Ахмед Исмаилов Мустафов, гр. Варна, ул. “Зограф” № 30а, молба с вх. № РД-9-
94.А/89/16.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

84.Живко Костов Купенов, гр. Варна, ул. “Гладстон” № 4, вх. Б, ет. 7, ап. 39, молба с вх. 
№ РД-9-94.Ж/13/11.03.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

85.Стоянка Демирова Ангелова, гр. Варна, ул. “Светослав Минков” № 34, молба с вх. 
№ РД-9-94.С/96/11.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

86. Иван Николов Димов, гр. Варна, ж.к. “Младост”, ул. “Банат” № 46, молба с вх. № 
РД-9-94.И/54/23.03.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

87.Гошо Маринов Пенчев, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 131, вх. 7, ет. 6, ап. 140, молба 
с вх. № РД-9-94.Г/52/24.03.2009 г. - 500лв.,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

88.Юсния Дервиш Хюсеинова, гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 9, молба с вх. № 
РД-9-94-Ю/15/24.03.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

89.Анелия Димитрова Илиева, гр. Варна, жк “Младост” бл. 130, вх. 2, ет. 8, ап. 46, 
молба с вх. № РД-9-94.А/93/23.03.2009 г.-  1000лв. за дъщеря й Елеонора Анелиева 
Илиева, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

90.Пламен Кръстев Иванов, гр. Варна, ул. “Иван Драсов” № 25А, молба с вх. № РД-9-
94.П/55/23.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

91.Райчо Боянов Николов, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 305, вх. 2, ап. 38, молба с 
вх. № РД-9-94.Р/72/27.03.2009 г. -  500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

92.Камен Георгиев Илиев, гр. Варна, ул. “Ал. Василев” № 1, молба с вх. № РД-9-
94.К/74/27.03.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

93. Сюлейман Неджибов Алиев, гр. Варна, ул. “Ал. Василев” № 1, молба с вх. № РД-9-
94.С/110/25.03.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

94. Иванка Георгиева Георгиева, гр. Варна, ул. “Дойран” № 18, молба с вх. № РД-9-
94.И/57/25.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 



преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
95. Георги Живков Манолов, гр. Варна, ул. “Браила” № 5, молба с вх. № РД-9-

94.Г/56/30.03.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

96.Фани Райкова Цонева, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 106, вх. 9, ет. 2, ап. 9, молба с 
вх. № РД-9-94.О/8/30.03.2009 г. -  400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

97. Петър Димитров Петров, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 103, вх. 2, ет. 5, ап. 139, 
молба с вх. № РД-9-94.П/62/30.03.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

98. Донка Михайлова Тодорова, гр. Варна, ул. “Панайот Хитов” № 15, молба с вх. № 
РД-9-94.Д/104/30.03.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

99.Минчо Пейчев Петров, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 214, вх. 3, ет. 7, ап. 86, 
молба с вх. № РД-9-94.М/124/30.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

100.Нелия Тошева Великова, гр. Варна, ул. “Искър” 40, ап. 13, молба с вх. № РД-9-
94.Н/69/30.03.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

101. Анка Атанасова Асенова, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 36, вх. 2, ет. 1, ап. 34, 
молба с вх. № РД-9-94.А/84/11.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

102. Бинка Любенова Тодорова, гр. Варна, ул. “Чонгора” № 12, молба с вх. № РД-9-
94.Б/23/11.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

103. Едия Османова Юсуфова,  с. Каменар, община Варна, ул. “Липа” № 2, молба с вх. 
№ РД-9-94.Е/43/10.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

104. Анастасия Димитрова Йорданова,   гр. Варна, ул. “Д-р Железкова” № 8, вх. 4, ет. 6, 
ап. 22, молба с вх. № РД-9-94.А/78/04.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

105. Марийка Тодорова Михайлова, гр. Варна, ул. “Ал. Рачински” № 4а, молба с вх. № 
РД-9-94.М/90/06.03.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

106. Нанка Георгиева Динева, гр. Варна, жк “Младост” бл. 124, вх. 2, ет. 3, ап. 36, 
молба с вх. № РД-9-94.Н/47/04.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

107.Румяна Георгиева Георгиева, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 29, вх. 2, ет. 1, ап. 
24, молба с вх. № РД-9-94.Р/46/05.03.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

108.Ася Василева Чакърова, гр. Варна, ул. “Огражден”№ 12, молба с вх. № РД-9-
94.А/82/06.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

109. Георги Михайлов Михов, гр. Варна, ул. “Тихомир” бл. 22, вх. А, ет. 2, ап. 6, молба с 
вх. № РД-9-94.Г/38/06.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

110. Димитра Енева Костова,  гр. Варна, жк “Младост” бл. 148, вх. 4,ет. 1, ап. 51, молба 
с вх. № РД-9-94.Д/83/05.03.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

111. Мара Димитрова Тренчева, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, ул. "Злетово" № 2, вх. 
В, ет. 3, ап. 27, молба с вх. № РД-9-94.М/169/30.04.2009 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 



горепосочената молба. 
112. Красимир Петров Николов, гр. Варна, ул. «Карамфил» бл. 13, вх. В, ап. 79, молба с 

вх. № РД-9-94.К/98/30.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

113. Тодор Константинов Митев, гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» бл. 12, вх. 4, ет. 3, ап. 
53, молба с вх. № РД-9-94.Т/38/29.04.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

114.  Елена Щерева Маринова, гр. Варна, ул. «Петко Стайнов» № 7, ет. 2, молба с вх. № 
РД-9-94.Е/67/29.04.2009 г. -300лв. за дъщеря й Екатерина Руменова Алексиева, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

115. Стоянка Кирова Николова,  с. Звездица, община Варна, ул. «Феникс» № 96, молба 
с вх. № РД-9-94.С/146/28.04.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

116. Стоян Атанасов Петров, гр. Варна, ул. «Димчо Дебелянов» 19, ет. 4, ап. 10, молба с 
вх. № РД-9-94.С/145/28.04.2009 г. -  300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

117. Роза  Ангелова Асенова, гр. Варна, ул. «Ст. Доспевски» № 7, молба с вх. № РД-9-
94.Р/85/28.04.2009 г. -300лв. за дъщеря й Камелия Асенова Атанасова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

118. Радостина Станкова Славова, гр. Варна, жк «Възраждане» бл. 64, вх. 3, ап. 60, 
молба с вх. № РД-9-94.Р/86/28.04.2009 г.- 1000лв. за дъщеря й Симона Юлиянова 
Георгиева, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

119. Иванка Недкова Стефанова, с. Тополи, община Варна, ул. «Хр. Патрев» № 47, 
молба с вх. № РД-9-94.И/92/28.04.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

120. Марин Николов Дойчев, гр. Варна, ул. «Дончо Ватаха» № 4, молба с вх. № РД-9-
94.М/162/27.04.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

121. Драга Благова Гигова,  гр. Варна, ул. «Дубровник» бл. 8, вх. Г, ап. 8, молба с вх. № 
РД-9-94.Д/131/24.04.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

122.  Иринка Георгиева Желязкова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 35, вх. 1, ет. 7, 
ап. 27, молба с вх. № РД-9-94.И/89/24.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

123.  Галина Димитрова Кючукова, гр. Варна, ул. “Г. Бенковски” № 79, ет. 4, ап. 16, 
молба с вх. № РД-9-94.Г/69/23.04.2009 г. - 500лв. за сина й Божидар Боянов Бабев, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

124.Камен Людмилов Григоров, гр. Варна, бул. “Сливница” № 59, вх. А, ет. 3, ап. 9, 
молба с вх. № РД-9-94.К/91/22.04.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

125. Софка Петкова Димитрова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 227, вх. 1, ет. 2, ап. 
5, молба с вх. № РД-9-94.C/135/21.04.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

126. Кичка Ангелова Янчева, гр. Варна, бул. “Цар Освободител” бл. 37, вх. Б, ет. 3, ап. 
33, молба с вх. № РД-9-94.К/89/21.04.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

127. Златовеска Иванова Величкова, гр.Варна, ж.к. ”Владислав Варненчик”, бл. 206, 
вх. 2, ет. 7, ап. 56, молба с вх. № РД-9-94.З/44/05.06.2009г. - 400лв., съобразно 



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

128.Фатме Мустафова Кадир, гр. Варна, ул.”Христина Морфова” №8А, молба с вх. № 
РД-9-94.Ф./10/12.05.2009г. -  400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

129. Христина Кънчева Тодорова, гр. Варна, ул. “Оборище” № 28, вх. А, ет. 1, ап. 1, 
молба с вх. № РД-9-94.Х/21/24.04.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

130. Илия Стоянов Данев, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 214, вх. 4, ет. 3, ап. 108, 
молба с вх. № РД-9-94.И/80/16.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

131.Божана Тодорова Пападопулос, гр. Варна, ул. “Карамфил” бл. 14, вх. Г, ет. 5, ап. 66, 
молба с вх. № РД-9-94.Б/41/16.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

132.Десислава Лазарова Филипова, гр. Варна, ул. ”Братя Миладинови” 146, молба с вх. 
№ РД-9-94.Д/354/20.10.2009г. - 1000лв. за сина й Владимир Емилов Бойчев, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

133. Ангел Аспарухов Цветанов, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 10, вх. 4, ет. 3, ап. 
77, молба с вх. № РД-9-94.А/121/16.04.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

134. Людмила Николаевна Кириллова-Кръстева,  гр. Варна, кв. “Галата”, м. “Зленика-
3” № 634, молба с вх. № РД-9-94.Л/34/16.04.2009 г. - 500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

135. Бранимир Петков Ангелов,  гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 104, вх. 2, ет. 7, ап. 19, 
молба с вх. № РД-9-94.Б/40/15.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

136. Надежда Миткова Захариева,  гр. Варна, ул. “Ясен” № 5А, молба с вх. № РД-9-
94.Н/78/09.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

137.  Анелия Николова Николова,   гр. Варна, ул. “Атанас Георгиев” № 7, молба с вх. 
№ РД-9-94.А/113/09.04.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

138. Зорница Прушева Захариева,   гр. Варна, ул. “Горна студена” № 79, молба с вх. № 
РД-9-94.З/31/09.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

139. Иванка Атанасова Николова, гр. Варна, кв. “Апарухово”, ул. “Костур” № 19, 
молба с вх. № РД-9-94.И/68/07.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

140. Анета Демирова Михайлова,   гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” № 79, молба с вх. № 
РД-9-94.А/111/08.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

141.  Султанка Георгиева Коларова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 214, вх. 4, ап. 
103, молба с вх. № РД-9-94.С/116/06.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

142. Иванка Георгиева Петкова,  гр. Варна, ж.к. “Трошево”, ул. “Милосърдие” 37, бл. 
9А, вх. А, ет. 2, ап. 13, молба с вх. № РД-9-94.И/64/03.04.2009 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

143. Анастасия Костова Заимова,  гр. Варна, ул. “Дебър” № 9, ет. 1, ап. 3, молба с вх. № 
РД-9-94.А/103/01.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 



описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
144. Хюсеин Реджебов Алиев,   гр. Варна, ул. “Наум” № 93, молба с вх. № РД-9-

94.Х/18/02.04.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

145. Георги Пенев Георгиев, гр. Варна, бул.”Приморски” 37, ет. 1, ап. 3, молба с вх.№ 
РД-9-94.Г/75/30.04.2009г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

146. Руска Василева Митева, гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” 3Г, вх. А, ет. 1, ап. 2, молба 
с вх. № РД-9-94.Р/104/27.05.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

147. Рамадан Мехмедов Рамаданов,   гр. Варна, ул. «Наум» № 86, молба с вх. № РД-9-
94.Р/105/27.05.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

148.Венета Максимова Тодорова, с. Каменар, община Варна, ул. «Калина» № 30, молба 
с вх. № РД-9-94.В/111/27.05.2009 г. -  300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

149. Катя Михайлова Христоманова-Александрова,  гр. Варна, бул. “Приморски” 59, 
ет. 3, ап. 13, молба с вх. № РД-9-94.К/115/28.05.2009 г. - 500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

150. Светлана Василева Досева,   гр. Варна, ж.к. “Трошево” бл. 30, вх. А, ап. 15, молба 
с вх. № РД-9-94.С/194/29.05.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

151.  Недялка Куртева Кючукова, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 117, вх. 4, ет. 4, ап. 11, 
молба с вх. № РД-9-94.Н/113/29.05.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

152. Въчка Митева Янева, гр. Варна, ул. “Кирил и Методий”, бл. 42, ет. 1, ап. 4, молба с 
вх. № РД-9-94.В/116/29.05.2009 г. -  300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

153. Илия Янков Тотев,  с. Каменар, община Варна, ул. “Ясен” № 73А, молба с вх. № 
РД-9-94.И/116/30.05.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

154.  Юлияна Ганчева Грънчарова, гр. Варна, ул. “Силистра” 4, ап. 31, молба с вх. № 
РД-9-94.Ю/25/25.05.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

155. Лалка Кръстева Митева, с. Тополи, община Варна, ул. “Николай Христов” 26, 
молба с вх. № РД-9-94.Л/42/25.05.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

156. Пенка Тодорова Петрова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 11, вх. 4, ет. 5, ап. 14, 
молба с вх. № РД-9-94.П/88/26.05.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

157. Минка Русева Апостолова, гр. Варна, бул. “Сливница” 187, вх. Б, ет. 5, ап. 26, 
молба с вх. № РД-9-94.П/90/26.05.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

158. Сейхан Сюлейманов Салимов, гр. Варна, кв. “Св. Иван Рилски” бл. 58, вх. А, ет. 6, 
ап. 18, молба с вх. № РД-9-94.С/186/26.05.2009 г. - 1000лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

159. Руска Атанасова Петрова, гр. Варна, ул. “Калина” 2, ет. 5, ап. 9, молба с вх. № РД-
9-94.Р/100/21.05.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

160. Георги Манолов Георгиев,   гр. Варна, ул. “Чинар” 10, молба с вх. № РД-9-



94.Г/86/20.05.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

161.  Калоян Петков Петков,  гр. Варна, ул. “Мара Гидик” № 47А, молба с вх. № РД-9-
94.К/109/19.05.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

162. Антоанета Костова Панова, гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 52, вх. А, ап. 9, молба с вх. 
№ РД-9-94.А/150/18.05.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

163. Николина Йорданова Иванова,  с. Константиново, община Варна, ул. “Средна 
гора” 33, молба с вх. № РД-9-94.Н/103/18.05.2009 г.- 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

164. Недялко Иванов Няголов,  гр. Варна, ул. “Струга” 21, ет. 1, ап. 237, молба с вх. № 
РД-9-94.Н/100/14.05.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

165.  Деспина  Желязкова Петкова, гр. Варна, ул. “П. Райчев” бл. 36, вх. Б, ет. 4, ап. 34, 
молба с вх. № РД-9-94.Д/147/14.05.2009 г. -   300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

166.  Йорданка Стоянова Райнова, гр. Варна, ул. “Народни будители” 9, вх. Б, ет. 4, ап. 
22, молба с вх. № РД-9-94.Й/29/11.05.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

167.  Цветан Нинов Христов, гр. Варна, ул. ”Георги Раковски” №21, молба с вх. № РД-
9-94.Ц/47/23.10.2009г.-  500лв. за съпругата му Тошка Илиева Христова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

168. Светла Асенова Авренска,  гр. Варна, ул. “Чонгора” № 78, молба с вх. № РД-9-
94.С/162/12.05.2009 г. -  300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

169. Еленка Атанасова Радева,   гр. Варна, ул. “Осогово” 9, молба с вх. № РД-9-
94.Е/71/08.05.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

170. Петко Маринов Демиров,   гр. Варна, ул. “Ружа” бл. 8, ет. 4, вх. 1, ап. 19, молба с 
вх. № РД-9-94.П/116/30.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

171.  Тонка Стойчева Петрова,  гр. Варна, ул. «Ружа» бл. 8, ет. 4, ап. 15, молба с вх. № 
РД-9-94.Т/65/30.06.3009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

172. Недялка Стоянова Георгиева,   гр. Варна, ул. «Струга» 33, ет. 5, ап. 45, молба с вх. 
№ РД-9-94.Н/128/22.06.2009г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

173. Асен Петров Иванов, гр. Варна, ул. «Новгород» № 55, молба с вх. № РД-9-
94.А/197/22.06.2009  г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

174. Недко Василев Недев,  гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 55, вх. 2, ет. 9, ап. 80, 
молба с вх. № РД-9-94.Н/133/24.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

175. Ясен Бисеров Михайлов, с. Каменар, община Варна, ул. “Липа” № 21, молба с вх. 
№ РД-9-94.Я/29/22.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

176. Орлин Радев Киряков, гр. Варна, ул. “Зеленика” бл. 25, ет. 3, ап. 7, молба с вх. № 
РД-9-94.О/11/23.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



177. Светлозара Венциславова Дикова, гр. Варна, ул. “Мир” № 50, молба с вх. № РД-9-
94.С/223/18.06.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

178. Роза Рускова Михайлова, с. Каменар, община Варна, ул. “Липа” № 21, молба с вх. 
№ РД-9-94.Р/122/18.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

179. Ася Демирова Демирова, с. Каменар, община Варна, ул. “Ясен” № 13, молба с вх. 
№ РД-9-94.А/189/18.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

180. Кольо Марчев Илиев,   с. Каменар, община Варна, ул. “Отец Паисий” № 11, молба 
с вх. № РД-9-94.К/143/18.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

181. Райна Дякова Илиева,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 405, вх. 22, ап. 62, 
молба с вх. № РД-9-94.Р/123/19.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

182. Димитринка Кръстева Бичинова, гр. Варна, ул. “Топра Хисар” № 11Б, молба с вх. 
№ РД-9-94.Д/184/17.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

183. Янка Петкова Вълчева, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Цанко Церковски” № 
7, молба с вх. № РД-9-94.Я/27/15.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

184.  Румен Ангелов Димитров, гр. Варна, ул. “Новгород” № 29, молба с вх. № РД-9-
94.Р/120/16.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

185. Идриз Али Мехмед, гр. Варна, ул. “Горна студена” № 73, молба с вх. РД-9-
94.И/127/16.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

186. Георги Костов Ковачев, гр. Варна, ул. “Барутен погреб” бл. 2, ет. 3, ап. 9, молба с 
вх. № РД-9-94.Г/104/17.06.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

187. Анета Кирилова Пандова, гр. Варна, ул. “Петко Каравелов” 11, ет. 4, ап. 20, молба 
с вх. № РД-9-94.А/188/17.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

188. Марин Василев Маринов, гр. Варна, ул. “Янко Карагяуров” № 17, молба с вх. № 
РД-9-94.М/241/15.06.2009 г.-  400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

189. Метин Тефик Етем, гр. Варна, ул. “Дойчин войвода” № 8, молба с вх. № РД-9-
94.М/240/15.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

190. Хасан Али Хасан,  гр. Варна, ул. “Горазд” № 13, молба с вх. № РД-9-
94.Х/33/15.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

191.  Рада Илиева Кирова, гр. Варна, ул. “Д-р Петър Берон” № 12, ет. 1, ап. 4, молба с 
вх. № РД-9-94.Р/119/15.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

192. Петър Господинов Петров,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 21, вх. 14, ет. 2, ап. 
4, молба с вх. № РД-9-94.П/92/01.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

193. Афизе Хасанова Хюсеинова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 26, ет. 7, ап. 35, 
молба с вх. № РД-9-94.А/181/11.06.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

194. Мустафа Али Хюсеин, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Боян Илиев” № 7А, 



молба с вх. № РД-9-94.М/232/01.06.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

195.  Галина Младенова Асенова, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Розова долина” № 
40, молба с вх. № РД-9-94.Г/100/10.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

196. Мария Стефанова Дюлгерова, гр. Варна, ул. “Д-р Пискюлиев” № 54, вх. Б, ет. 2, 
молба с вх. № РД-9-94.М/227/09.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

197. Михаил Димитров Михайлов, гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” № 102, молба с вх. 
№ РД-9-94.М/223/08.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

198. Янина Спасова Спасова,  гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 124, вх. 4, ет. 4, ап. 82, 
молба с вх. № РД-9-94.Я/25/08.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

199. Свобода Аспарухова Туджарова, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 202, вх. 2, ет. 1, 
ап. 31, молба с вх. № РД-9-94-С/206/08.06.2009 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба. 

200. Христо Стоянов Христов, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, ул. “Асен Разцветников” 
№ 15, молба с вх. № РД-9-94.Х/30/08.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

201. Корнелия Ангелова Маринова, гр. Варна, ул. “Арх.П. Момилов” № 18, ет. 3, ап. 70, 
молба с вх. № РД-9-94.К/120/08.06.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

202.Лавренти Стоянов Яков, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 3, вх. А, ап. 45, молба с вх. 
№ РД-9-94.Л/44/04.06.2009 г. -300лв. за сина му Лъчезар Лаврентиев Яков, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

203.Керана Славова Стаматова, гр. Варна, ул. “Д-р селименски” бл. 4, вх. Б, ап. 17, 
молба с вх. № РД-9-94.К/118/05.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

204. Петко Петков Стоев, гр. Варна, кв. “Галата”, ул. “Галатея” № 21, молба с вх. № РД-
9-94.П/97/05.06.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

205.Ирина Георгиева Славчева, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Ростов” № 12, молба 
с вх. № РД-9-94.И/157/31.07.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

206. Иван Сотиров Стоянов, гр. Варна, м-ст “Траката” ул. 10-та № 10А, молба с вх. № 
РД-9-94.И/154/29.07.2009 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

207.Михаил Демиров Михайлов, с. Каменар, община Варна, ул. “Калина” № 6, молба с 
вх. № РД-9-94.М/303/29.07.2009 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

208.Димитър Иванов Димитров, гр. Варна, ул. “Студентска” бл. 11, ет. 1, ап. 2, молба с 
вх. № РД-9-94.Д/239/28.07.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

209. Атанас Димитров Христов, с. Каменар, община Варна, ул. “Люляк” № 8, молба с 
вх. № РД-9-94.А/231/27.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

210.Веска Данаилова Христова, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 58, молба с вх. № 
РД-9-94.В/181/27.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



211. Пенчо Славов Цанев,   гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 26, вх. 2, ет. 6, ап. 18, 
молба с вх. № РД-9-94.П/123/09.07.2009 г.- 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

212. Кольо Господинов Коев,  с. Тополи, община Варна, ул. “Медвен” 16, вх. А, ет. 2, ап. 
4, молба с вх. № РД-9-94.К/156/08.07.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

213. Роза Александрова Атанасова, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 46, молба с вх. 
№ РД-9-94.Р/133/07.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

214. Невянка Тодорова Божкова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 6, вх. 5, ет. 1, ап. 
85, молба с вх. № РД-9-94.Н/143/06.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

215. Руска Иванова Георгиева,  гр. Варна, ул. “Кичево” 12, ет. 5, молба с вх. № РД-9-
94.Р/131/06.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

216. Щерю Маринов Христов, гр. Варна, ул. “Орел” № 14, молба с вх. № РД-9-
94.Щ/1/06.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

217. Рачко Милчев Ангелов, гр. Варна, ул. “Наум” № 35А, молба с вх. № РД-9-
94.Р/137/13.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

218. Васил Любенов Иванов, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Гургулят” № 15, 
молба с вх. № РД-9-94.В/179/23.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

219.Елена Костова Митева, гр. Варна, ул. “Беласица” № 42, молба с вх. № РД-9-
94.Е/96/13.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

220. Милко Стефанов Атанасов, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 46, молба с вх. № 
РД-9-94.М/279/14.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

221. Тодорка Христова Николова, гр. Варна, ул. “Д-р Иван Селименски” № 58, молба с 
вх. № РД-9-94.Т/72/14.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

222. Пенка Иванчева Атанасова,  гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 23, молба с вх. № 
РД-9-94.П/125/14.07.2009 г. - 500лв. за дъщеря й Тодорка Атанасова Атанасова, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

223. Верка Александрова Ставрева, гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” № 91, ет. 4, ап. 115, 
молба с вх. № РД-9-94.В/170/15.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

224. Марин Иванов Монев, гр. Варна, бул. “Сливница” № 54, молба с вх. № РД-9-
94.М/280/14.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

225. Таня Петрова Кръстева, гр. Варна, ул. “Морска сирена” 26, ет. 5, ап. 29, молба с вх. 
№ РД-9-94.Т/75/17.07.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

226. Наталия Райкова Дамянова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Боян Илиев” № 
9, молба с вх. № РД-9-94.Н/149/22.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

227. Гюлфание Хюсмен Хасан, гр. Варна, ул. “Петко Напетов” № 44, молба с вх. № РД-
9-94.Г/122/21.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



228. Йорданка Янкова Гоцева, гр. Варна, ул. “Петко Напетов” № 17, молба с вх. № РД-
9-94.Й/51/02.07.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

229. Величко Александров Петров, гр. Варна, ул. “Петко Напетов” № 17, молба с вх. № 
РД-9-94.В/155/02.07.2009 г.  - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

230. Кирил Димитров Евтимов, с. Константиново, община Варна, ул. “Осогово” № 4, 
молба с вх. № РД-9-94.К/200/03.09.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

231. Иванка Димова Ганчева,   гр. Варна, жк “Чайка”, бл. 68, вх. А, ет. 7, ап. 73, молба с 
вх. № РД-9-94.И/173/03.09.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

232. Петя Георгиева Крайчева, гр. Варна, ул. “Кракра” № 71, молба с вх. № РД-9-
94.П/156/26.08.2009 г. - 300лв. за сина й Матей Георгиев Георгиев, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

233. Хюсеин Али Яшар, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 30, молба с вх. № РД-9-
94.Х/54/26.08.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

234.Александър Сашев Демиров, гр. Варна, ул. “Петко Напетов” № 48, молба с вх. № 
РД-9-94.А/258/24.08.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

235.Виолета Йорданова Николова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 404, вх. 1, ет. 2, 
ап. 5, молба с вх. № РД-9-94.В/195/19.08.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

236.Руско Александров Ангелов, гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 29, молба с вх. № 
РД-9-94.Р/164/18.08.2009 г.- 500лв. за шурея му Манол Киряков Манолов, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

237.Йорданка Йорданова Златева, гр. Варна, ул. “Архимандрит Филарет” № 4, молба с 
вх. № РД-9-94.Й/57/17.08.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

238.Елка Благоева Пенкова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 5, вх. 4, ет. 1, ап. 22, 
молба с вх. № РД-9-94.Е/116/12.08.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

239.Роза Радева Христова, гр. Варна, ул. “Сава” № 39, молба с вх. № РД-9-
94.Р/159/12.08.2009 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

240.Шукрие Хасан Осман, гр. Варна, ул. “Огоста” № 3, молба с вх. № РД-9-
94.Ш/10/12.08.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

241. Ели Василева Новакова,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 32, вх. 1, ет. 9, ап. 44, 
молба с вх. № РД-9-94.Е/112/03.08.2009 г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

242.Десислава Железкова Павлова, гр. Варна, ж.к. “Чайка”, бл. 28, вх. “Б”, ет. 7,  ап. 42, 
молба с вх. № РД-9-94.Д/3/02.10.2009г. – 1 000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

243.Еленка Демирова Петкова, с. Тополи, община Варна, ул. “Коми” № 16, молба с вх. № 
РД-8-94.Е/98/17.07.2008г. – 200 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 



РЕШЕНИЕ № 1934-10(19)/09.12.2009 г. 
1. Николина Василева Кръстева,  гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” № 151, вх. 

А, ет. 3, ап. 9, молба вх. № РД-8-94.Н/155/18.07.2008 г. - няма основание за отпускане 
на средства за лечение 

2. Елена Атанасова Михайлова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Ст. Доспевски” 
№ 1, молба с вх. № РД-9-94.Е/37/25.02.2009 г. за сина й Алдин Страхилов Илков - няма 
основание за отпускане на средства за лечение. 

3. Пламен Великов Панайотов, гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” бл. 12, вх. А, ет. 7, ап. 
20, молба с вх. № РД-9-94.П/21/10.02.2009 г. - няма основание за отпускане на средства 
за лечение. 

4. Румен Ангелов Христов, гр. Варна, ул. “Наум” № 93, молба с вх. № РД-9-
94.Р/22/06.02.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

5. Румен Иванов Владимиров,   гр. Варна, ул. “Т. Икономов” № 3а, молба с вх. № РД-9-
94.Р/56/18.03.2009 г. -  няма основание за отпускане на средства за лечение, 
медикаментите са включени в лекарсвения списък на НЗОК. 

6. Светлозар Михайлов Иванов,  с. Каменар, ул. “Невен” № 2, молба с вх. № РД-9-
94.С/94/10.03.2009 г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

7. Михаил Асенов Манолов, гр. Варна, ул. “Браила” № 15, молба с вх. № РД-9-
94.М/93/11.03.2009 г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

8. Александър Петров Георгиев,  гр. Варна, ул. “Света гора” № 9, молба с вх. № РД-9-
94.А/100/26.03.2009 г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

9.  Фикрие Алиева Алиева,   гр. Варна, ул. “Ал. Василев” № 1, молба с вх. № РД-9-
94.Ф/6/25.03.2009 г.  -  няма основание за отпускане на средства за лечение. 

10. Надежда Асенова Ангелова, гр. Варна, ул. “Калач” № 38, молба с вх. № РД-9-94-
Н/70/31.03.2009 г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

11.Стоянка Димитрова Димова,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 25, вх. 1, ет. 9, ап. 
45, молба с вх. № РД-9-94.С/95/11.03.2009 г. - няма основание за отпускане на средства 
за лечение. 

12.Надежда Куртева Панева, гр. Варна, ул. “Гургулят” № 28, молба с вх. № РД-9-
94.Н/50/10.03.2009 г.  -  няма основание за отпускане на средства за лечение. 

13. Недка Маринова Кирова,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 405, вх. 13, ет. 2, ап. 
77, молба с вх. № РД-9-94.Н/49/10.03.2009 г.  -  няма основание за отпускане на 
средства за лечение. 

14.Ивайло Иванов Цанков, гр. Варна, ул. “Неофит Рилски” № 6, молба с вх. № РД-9-
94.И/39/04.03.2009 г. -  няма основание за отпускане на средства за лечение. 

15.Евдокия Василева Христова,   гр. Варна, ул. “Балкапан” 3, ет. 5, ап. 20, молба с вх. 
№ РД-9-94.Е/39/04.03.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

16.Елена Гавраилова Дойчева, гр. Варна, ул. «Дончо Ватаха» № 4, молба с вх. № РД-9-
94.Е/63/27.04.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

17.Мариана Маринова Цопова, гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 403, вх. 1, ет. 2, ап. 
7, молба с вх. № РД-9-94.М/164/27.04.2009 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение. 

18.Бисерка Салиева Халилова, гр. Варна, ул. “Розава долина” № 52, молба с вх. № РД-
9-94.Б/38/14.04.2009 г. за синовете й Николай Бисеров Халилов и Сали Светославов 
Любенов - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

19.Йордан Жоров Илиев, гр. Варна, ул. “Иван Срацимир” № 111, молба с вх. № РД-9-
94.Й/24/08.04.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

20.Ася Захариева Граматиков, гр. Варна, ул. «Наум» № 86, молба с вх. № РД-9-
94.А/166/27.05.2009 г. -няма основание за отпускане на средства за лечение. 

21.Димитра Петрова Андонова, гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» ул. «Боян Илиев» № 
22, молба с вх. № РД-9-94.Д/165/28.05.2009 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение. 



22.Стоянка Георгиева Сидерова, гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” № 7, молба с вх. № РД-
9-94.С/193/28.05.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

23.Роза Симеонова Илиева, гр. Варна, ул. “Секула детенце” № 5, молба с вх. № РД-9-
94.Р/110/29.05.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

24.Наталия Викторова Трендафилова, гр. Варна, ул. “Петър Райчев” 1, вх. Д, ет. 5, ап. 
109, молба с вх. № РД-9-94.Н/108/21.05.2009 г. -няма основание за отпускане на 
средства за лечение. 

25.Мартин Миланов Неделчев, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 54, молба с вх. № РД-9-
94.М/178/14.05.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

26.Тодорка Стефанова Андонова, с. Каменар, ул. “Калина” № 70, молба с вх. № РД-9-
94.Т/43/15.05.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

27.Марко Йорданов Марков, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Перекоп” № 15, молба с 
вх. № РД-9-94.М/176/14.05.2009 г. -няма основание за отпускане на средства за 
лечение. 

28.Ана Стефчева Михайлова, гр. Варна, ул. “Лойош Кошут” № 36, молба с вх. № РД-9-
94.А/144/12.05.2009 г. за дъщеря й Севдалина Анова Стефчева - няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

29.Лиляна Филипова Илиева, гр. Варна, ул. “Горна студена” № 54, молба с вх. № РД-9-
94.Л/40/11.05.2009 г. за сина й Денис Асенов Руменов -няма основание на средства за 
лечение. 

30.Юлия Янкова Райкова, гр. Варна, жк «Вл. Варненчик», ул. «Боян Илиев» № 22, 
молба с вх. № РД-9-94.Ю/31/25.06.2009 г. за сина й Христо Юриев Райков - няма 
основание за отпускане на средства за лечение. 

31.Юлия Миленова Райкова, гр. Варна, ул. “Дойчин войвода” № 8, молба с вх. № РД-9-
94.Ю/30/19.06.2009 г. за сина й Християн Юлиев Райков - няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

32.Ангелинка Костова Кавалджиева, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 31, молба с вх. 
№ РД-9-94.А/192/19.06.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

33.Росица Андреева Кавалджиева, гр. Варна, ул. “Браила” № 5, молба с вх. № РД-9-
94.Р/123/19.06.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

34.Цветанка Миткова Иванова, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 404, вх. 15, ет. 2, ап. 
213, молба с вх. № РД-9-94.Ц/23/15.06.2009 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение. 

35.Стефка Андреева Стефанова, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, ул. “Ст. Доспевски” № 
1, молба с вх. № РД-9-94.С/215/16.06.2009 г. за сина й Алит Сашев Илков - няма 
основание за отпускане на средства за лечение 

36.Младен Веселинов Вангелов, гр. Варна, ул. “Владая” № 3А, молба с вх. № РД-9-
94.М/244/18.06.2009 г. - има отпусната помощ през м.V.2009г. от Дирекция ”СДЖП”, 
няма основание за отпускане на средства за лечение 

37.Фанка Любенова Трифонова, с. Каменар, ул. “Калина” № 1, молба с вх. № РД-9-
94.Ф/14/01.06.2009 г. за дъщерите й Фиданка Фанкова Любенова и Евгения Фанкова 
Любенова -няма основание за отпускане на средства за лечение. 

38.Сенка Илиева Иванова, гр. Варна, ул. “Браила” № 13, молба с вх. № РД-9-
94.Е/87/11.06.2009 г. за сина й Себайдин Мехмед Себайдин - няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

39.Здравка Стоянова Георгиева, гр. Варна, ул. “Теодосий Търновски” № 19, молба с вх. 
№ РД-9-94.З/48/10.06.2009 г. за сина й Руслан Ивайлов Русев - няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

40.Илия Тодоров Иванов, гр. Варна, ул. “Доброволци” бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 81, молба с 
вх. № РД-9-94.И/121/08.06.2009 г. - през 2009г. има отпусната еднократна парична 
помощ за битови нужди от Дирекция “СДЖП”, няма основание за отпускане на 
еднократна парична помощ за лечение. 



41.Зюмбюлка Асенова Илиева, гр. Варна, ул. “Орлово гнездо” 18, молба с вх. № РД-9-
94.З/41/03.06.3009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение, исканите 
финансови средства са за битови нужди. 

42.Райна Евгениева Атанасова, гр. Варна, ул. “Св. Минков” № 25, молба  с вх. № РД-9-
94.Р/114/03.06.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

43.Иван Василев Янакиев, гр. Варна, ж.к. «Вл. Варненчик» бл. 404, вх. 15, ет. 1, ап. 211, 
молба с вх. № РД-9-94.И/156/31.07.2009 г. - няма основание за отпускане на средства 
за лечение. 

44.Наргис Шахинова Хашимова, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Детелин войвода” № 
8а, молба с вх. № РД-9-94.Н/151/27.07.2009 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение. 

45.Жечка Руменова Демирова, гр. Варна, ул. “Княз Черказки” № 55, молба с вх. № РД-
9-94.Ж/33/08.07.2009 г. - през 2009г. има отпусната еднократна помощ за комунално-
битови потребности от Диркция “СДЖП”, няма основание за отпускане на средства за 
лечение. 

46.Светла Панайотова Стоянова, гр. Варна, ул. “Горски пътник” № 14б, молба с вх. № 
РД-9-94.С/271/23.07.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

47.Гюлю Халилова Исмаил, гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 80, вх. Б, ап. 30, молба с 
вх. № РД-9-94.Г/121/21.07.2009 г. за сина й Емре Осман Исмаил - няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

48.Елена Димитрова Василева, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 206, вх. 3, ет. 9, ап. 
94, молба с вх. № РД-9-94.Е/105/22.07.2009 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение. 

49.Йорданка Драгоева Нейчева, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 33, вх. 1, ет. 1, ап. 1, 
молба с вх. № РД-9-94.Й/59/03.09.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за 
лечение 

50.Недялка Атанасова Шишкова, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, ул. “Боян Илиев” № 
2, молба с вх. № РД-9-94.Н/170/17.08.2009 г. за сина й Атанас Недялков Атанасов - 
няма основание за отпускане на средства за лечение. 

51.Ана Алекова Асенова, гр. Варна, ул. “Гургулят” № 13, молба с вх. № РД-9-
94.А/247/17.08.2009 г. за дъщеря й Нели Анева Алекова - няма основание за отпускане 
на средства за лечение. 

52.Димитричка Радева Маринова, с. Изворско, община Аксаково, молба с вх. № РД-9-
94.Д/254/10.08.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

53.Катя Алексиева Черкезова, гр. Варна, ул. “Джузепе Гарибалди” № 4, молба с вх. № 
РД-9-94.К/179/07.08.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

54.Виолетка Иванова Матеева, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 308, вх. 6, ет. 4, ап. 
117, молба с вх. № РД-9-94.В/34/13.02.2009 г. – отпусната еднократна помощ през 
2009г., няма основание за отпускане на средства за лечение. 

55.Иван Неделчев Бъчваров, гр. Варна, бул. “Хр. Ботев” 6, вх. Г, ет. 4, ап. 27, молба с 
вх. № РД-9-94.И/30/23.02.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

56. Нина Димитрова Илиева, гр. Варна, ул. “Панорамна” № 11, молба с вх. № РД-9-
94.Н/46/27.02.2009 г. - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

57.Сюлюман Ахмедов Сюлюманов, гр. Варна, ул. “Огражден” № 14, молба с вх. № РД-
9-94.С/64/16.02.2009 г. - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

58. Симеон Йорданов Христов, гр. Варна, ул. “Барутен погреб” № 4, молба с вх. № РД-
9-94.С/61/16.02.2009 г. – отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

59. Снежина Иванова Йорданова, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 22, вх. 15, ап. 11, 
молба с вх. № РД-9-94.С/57/10.02.2009 г. – отпусната еднократна помощ през 2009г., 



няма основание за отпускане на средства за лечение. 
60. Величка Димитрова Русева, гр. Варна, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 36, вх. А, 

ет. 3, ап. 52, молба с вх. № РД-9-94.В/61/12.03.2009 г. - отпусната еднократна помощ 
през 2009г., няма основание за отпускане на средства за лечение. 

61.Милена Асенова Никова, гр. Варна, ул. “Девня” № 11а, вх. Б, ет. 1, ап. 25, молба с вх. 
№ РД-9-94.М/121/26.03.2009 г. - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма 
основание за отпускане на средства за лечение. 

62. Петра Георгиева Димитрова, гр. Варна, жк “Вл. Варненчик” бл. 406, вх. 17, ет. 3, ап. 
31, молба с вх. № РД-9-94.П/49/18.03.2009 г. - отпусната еднократна помощ през 
2009г., няма основание за отпускане на средства за лечение. 

63. Зюмбюлка Йосифова Ангелова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Гургулят” № 
19А, молба с вх. № РД-9-94.З/22/11.03.2009 г. - отпусната еднократна помощ през 
2009г., няма основание за отпускане на средства за лечение. 

64.Рефие Хасан Хасанова, гр. Варна, ул. «Чонгора» № 74, молба с вх. № РД-9-
94.Р/88/29.04.2009 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение . 

65. Вели Кемал Вели, гр. Варна, ул. “Доброволци” бл. 19, ет. 7, ап. 90, молба с вх. № РД-
9-94.В/83/03.04.2009 г. - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

66. Десислава Желязкова Павлова, гр. Варна, ж.к.”Чайка”, бл. 28, вх. Б, ет. 7, ап. 42, 
молба с вх. № РД-9-94.Д/329/02.10.2009г. - отпусната еднократна помощ през 2009г., 
няма основание за отпускане на средства за лечение.  

67.Динка Иванова Георгиева, гр. Варна, бул. “Цар освободител”, 107, вх. Б, ет. 5, ап. 27, 
молба с вх. № РД-9-94.Д/154/18.05.2009 г. - отпусната еднократна помощ през 2009г., 
няма основание за отпускане на средства за лечение.  

68.Атче Асан Али,   гр. Варна, ул. «Томас Мюнцер» № 11, молба с вх. № РД-9-
94.А/205/29.06.2009 г.  - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание за 
отпускане на средства за лечение.  

69.Веса Демирова Ангелова, гр. Варна, ул. “Гургулят” № 8, молба с вх. № РД-9-
94.В/129/15.06.2009 г.  - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание за 
отпускане на средства за лечение.  

70.Шукри Шефкет Хюсеинов, гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 9, молба с вх. № 
РД-9-94.Ш/9/15.07.2009 г. - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание 
за отпускане на средства за лечение.  

71. Петър Симеонов Арсов, гр. Варна, ул. “Чонгора” № 55, молба с вх. № РД-9-
94.П/127/15.07.2009 г. - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание за 
отпускане на средства за лечение.  

72.Димитър Йорданов Ангелов, гр. Варна, ул. “Ангел Георгиев” № 44, молба с вх. № 
РД-9-94.Д/221/16.07.2009 г.  - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма 
основание за отпускане на средства за лечение.  

73.Марийка Симеонова Йорданова, гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 108, вх. 3, ет. 6, ап. 
63, молба с вх. № РД-9-94.М/293/22.07.2009 г.  - отпусната еднократна помощ през 
2009г., няма основание за отпускане на средства за лечение.  

74.Елена Василева Великова, гр. Варна, ул. “Сава” № 41а, молба с вх. № РД-9-
94.Е/103/21.07.2009 г.  - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание за 
отпускане на средства за лечение.  

75. Живка Стоименова Димитрова, гр. Варна, ж.к. “Дружба” бл. 11, вх. В, ап. 25, молба 
с вх. № РД-9-94.Ж/32/07.07.2009 г.  -  няма основание за отпускане на средства за 
лечение.  

76.Борислав Иванов Ненов, гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 30, вх. А, ет. 5, ап. 14, молба с 
вх. № РД-9-94.Б/83/13.08.2009 г.  - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма 
основание за отпускане на средства за лечение.  

77. Петър Петров Куртев, с. Константиново, ул. “Трети март” № 1, молба с вх. № РД-09-



94.П/148/12.08.2009 г.  - отпусната еднократна помощ през 2009г., няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

 

по точка  единадесета от дневния ред

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

-  именуване на  Второ основно училище с наименованието “Никола Йонков Вапцаров”;

- именуване на ЦДГ № 6 находящо се в ж.к. “Младост”, до бл. 127 с наименование “Златното 
зрънце”;

- именуване на  улицата, която е продължение на ул. “Сандрово”,  местност “Долна Трака” – 
Старите лозя с наименование улица “Сандрово”;
- именуване на улицата, която е продължение на ул. “Христо Динев”, местност “Долна Трака” 
– Старите лозя с наименование улица “Христо Динев”;
- именуване на улица в местност “Долна Трака” – Старите лозя с наименование улица 
“Дворецът”.
Докл.: доц. К. ТРОШЕВ – Председател ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1935-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по предложение на г-жа Иванка 
Радославова – директор на Второ основно училище–Варна с вх. № ОС-9-94.И/11/09.11.2009г., 
Общински съвет-Варна именува Второ основно училище с наименованието “Никола Йонков 
Вапцаров”.

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

1936-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по  предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-2500/96/03.11.2009г. и във връзка с решение № 1281-5/15/20.05.2009г. на 
Общински съвет-Варна и решение № 1/14.09.2009г. на Педагогически съвет, Общински 
съвет-Варна именува  ЦДГ № 6, находяща се в ж.к. “Младост”, до бл. 127 с наименованието 
“Златното зрънце”.

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

1937-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Приморски" при Община Варна с вх. № ОС-9-1000/48/23.09.2009г., Общински съвет-Варна 
именува улицата, която е продължение на ул. “Сандрово”, от о.т. 10, през о.т. 11, о.т. 12, о.т. 
27 до о.т. 28, находяща се в гр. Варна, м-ст “Долна Трака” – Старите лозя с наименованието 
улица “Сандрово”.
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

1938-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Приморски" при Община Варна с вх. № ОС-9-1000/48/23.09.2009г., Общински съвет-Варна 
именува улицата, която е продължение на ул. “Христо Динев”, от о.т. 24, през о.т. 31, о.т. 32, 
о.т. 33, о.т. 25, о.т. 34, о.т. 35 до о.т. 36, находяща се в гр. Варна, м-ст “Долна Трака” – Старите 
лозя с наименованието улица “Христо Динев”.
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

1939-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Приморски" при Община Варна с вх. № ОС-9-1000/48/23.09.2009г., Общински съвет-Варна 



именува улицата, от о.т. 16, през о.т. 17, о.т. 18, о.т. 19, о.т. 20 до о.т. 10, находяща се в гр. 
Варна, м-ст “Долна Трака” – Старите лозя с наименованието улица “Дворецът”.
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  дванадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в общото събрание на 
„МБАЛ Света Анна-Варна” АД да представлява Община Варна на ОСА на дружеството, 
насрочено за 12.01.2010 год.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1940-12. 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 писмо вх. № ОС-9-9903(54)/03.12.2009 г. от 
Изпълнителния директор на „МБАЛ Света Анна-Варна” АД, Общински съвет - Варна 
упълномощава представителя на акционера Община Варна г-н Ивайло Бояджиев да участва в 
общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна”-Варна” АД, насрочено за 12.01.2009 год. /а при условията на чл. 227 ТЗ – за 
26.01.2010 год./ и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия:

ПО ТОЧКА 1 И ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в състава на Съвета на 
директорите” – проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема 
предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на доц. 
Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. като член и председател на Съвета на директорите на 
„МБАЛ Света Анна-Варна” АД и избор на нов член на Съвета на директорите по 
предложение на акционерите” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува за 
освобождаване на доц. Тодорка Игнатова Костадинова, а по отношение на избор на нов 
член на СД – да гласува както намери за добре, съобразно направените по точката 
предложения, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  тринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Изработване на проект за 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация” относно:

- промяна на наименованието на ВрК „Антикорупция” във ВрК „Борба с корупцията и 
корупционните практики”;   

-  изменение на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. 

Докл.: Сн. ДОНЕВА – Председател ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :



1941-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна променя 
наименованието на ВрК „Антикорупция” на ВрК  „Борба с корупцията и корупционните 
практики”.   

       /за – 30, против – 0, въздържали се – 1/

1942-13. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с решение на Общински съвет – 
Варна №  1941-13(19)/09.12.2009 г., Общински съвет – Варна изменя Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, като навсякъде в текста на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет -Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация вместо ВрК “Антикорупция” да се чете 
ВрК “Борба с корупцията и корупционните практики”.

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

 

по точка  четиринадесета от дневния ред

ОТНОСНО:  Промяна в състава на Съвета на директорите “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Я :
1943-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” 
от ТЗ, Общински съвет – Варна прекратява пълномощията на г-н Георги Христов Дживелски 
като член на Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД поради 
смърт.

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

1943-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на директорите на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД Светлан Димов Стоянов.

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

1943-14-3. На основание чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за възлагане 
на управлението с новоизбрания член на Съвета на директорите на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД г-н Светлан Димов Стоянов.

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

 

по точка  петнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общинския съвет - Варна. 



Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1944-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Варна  освобождава от 
състава на ПК „Обществен ред и сигурност” общинския съветник Орлин Иванов Симеонов.

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

1944-15-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Варна  избира 
общинския съветник Орлин Иванов Симеонов  за член на ПК „Благоустройство и комунални 
дейности”.

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А          
ЛИ/ЛИ                                          ______________/Б. ГУЦАНОВ/
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