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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  първа от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н зам. кмет, уважаеми г-н председател, драги колеги. 

Позволете ми да прочета питане на група общински съветници заведено на 
06.12.2010 г. под № РД 10-9100(1615)/06.12.2010 г. Уважаеми г-н Йорданов. 

В периода 11-15.11.2010 г. в гр. Варна, на булевард "Владислав 
Варненчик", в участъка от "Елпром" към Аерогара Варна ...  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Колеги, запазете тишина да се чува питането на общинския съветник.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
... е извършена реконструкция на уличното осветление, чрез подмяна 

на съществуващите уличните осветители със светодиодни (LED) такива, в 
голямо количество - над 180 броя. 

На Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет Варна 
беше взето решене № 2406-10-1, с което се възлага на Кмета на община 
Варна да назначи експертна комисия с участието на служители от 
общинската администрация и представители на Общински съвет Варна, 
която да проучи, да систематизира, анализира и даде становище относно 
необходимостта и начина за обновление на уличното и парково осветление 
на Община Варна. Към настоящия момент такова становище няма.  

Във връзка с това Ви питаме: 
1. По    силата    на    какво    решение    е    извършена    тази 

едромащабна и очевидно много скъпа реконструкция, след като все 
още    няма    становище    относно    необходимостта    и    начина   за 
обновление на уличното и парковото осветление на Община Варна? 

2. Спазени ли са законовите процедури, необходими в подобни 
случаи? 



3. Налична ли е проектна документация, съобразена със 
стандартизационните документи за улично осветление? 

4. Съгласувана ли е реконструкцията с всички заинтересовани 
организации по необходимия процедурен ред, предвид на това, че 
обектът е от висока категория и е част от републиканската пътна 
мрежа, където основно изискване е сигурността на движението? 

5. Кой е производителят на монтираните осветители и имат ли 
те сертификат на Европейския съюз, разрешаващ използването им в 
границите на Европейския съюз? 

6. Кой е доставчик на осветителите? 
7. Какви са единичната цена на осветител и общият обем на 

инвестицията? 
8. В какви договорни и финансови отношения е Община Варна с 

доставчика на осветителите? 
9. Проведени ли са необходимите измервания на светлотехническите и 

енергийни показатели на реконструирания участък, с цел установяване 
техническа състоя телност, съответствие с действащите стандарти и 
икономическа ефективност? Има ли документи за това – протоколи, 
експертни становища, разрешения за въвеждане в експлоатация и други?  

Благодаря за вниманието.  
 

  Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Други питания? Д-р Митковски, 

заповядайте.   
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважеми г-н зам. кмет, въпросът разбира се към кмета и надявам се, че 

ще отговори писмено, тъй като няма да имате възможност в момента да дадете 
конкретен отговор. Въпросът ми е следният. Колко от придобитите от 
разпоредителни сделки от Община Варна апартаменти са продадени, каква е 
била пазарната оценка, на която Община Варна ги е придобила и на каква 
стойност са продадени, като се има в предвид, че обикновената практика на 
общината е да ги продава на данъчна оценка плюс 20%. Предлагам да се 
ограничите в последния мандат, но ако се върнете и по-назад няма да ви се 
разсърдя. Благодаря.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Други питания колеги? Заповядайте г-н Къчев.  
 
 
 



Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми колеги, уважаеми заместник кметове. Тъй като кмета го няма, 

моето питане е към кмета директно, но се надявам на писмен отговор след 
като отсъства да ми бъде предоставено такова. Както предполагам се 
досещате, отново ще бъде насочено към казуса за зелената система на Община 
Варна. Независимо от изключително болезнения въпрос за всички варненци 
относно съхраняването и възпроизводството на околната среда, г-н кмета 
Кирил Йорданов се ограничава само в любезната размяна на кореспонденция 
между мен и него в продължение на повече от година. Поднесените от кмета 
на Община Варна публични извинения чрез заместник кмета Венелин Жечев в 
никакъв случай нали не удовлетворява изискванията и очакванията на 
варненци за тази зелена система. С риск да се повторя ще ви напомня на 
всички, тъй като е необходимо да се натрупва хронологично събитията до 
момента какво се е случило:  

- още на 24.09.2009 г. внесох докладна записка до ВрК “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” относно предприемане на действия по 
запазване на земните площи в гр. Варна, уважавания колега от мен и 
председател на комисията тогава скиптично отговори, че няма да се случи 
това, което го искам, но така или иначе продължихме с битката и на базата на 
решение по протокол № 10/13.07.2010 г. на ВрК “Опазване и възпроизводство 
на околната среда” и на 25-то заседание на Общински съвет Варна на 28, 
29.07.2010 г. в т. 12 взе решение, с което възложи на кмета на Община Варна в 
срок до 01.11.2010 г. да организира съставянето и актуализирането (по чл. 63 
от ЗУТ) на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните 
декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в Община Варна, 
това естествено не се случи; 

- поради последващото бездействие, повтарям на тази администрацията 
на Община Варна, която ръководи г-н Кирил Йорданов, последва мое питане 
на 26-то заседание, на следващото за това, че нищо не се предприема и се 
бездейства. За всеобщо учудване г-н кмета ми отговори, че има такъв регистър 
изготвен и изработен на зелените площи в периода 2004 – 2006 г., естествено 
това е абсолютно невярно, с което последваха извиненията след това; 

- с мое писмо от 24.09.2010 г. поисках да ми бъде предоставен този 
регистър, който кмета твърди, че е създаден. Естествено, поднесената 
информация е невярна и беше поднесено извинение публично с писмо от 
11.10.2010 г. до мен лично, тук го прочете заместник кмета Вили Жечев. 

Обръщам се към г-н кмета на Община Варна и се учудвам на неговото 
търпение, някой от администрацията толкова години, добре дошъл г-н кмете, 
учудвам се на търпението Ви някой от администрацията толкова години да Ви 
заблуждава, извинявам се за така острите думи, съгласен съм с Вас, но все пак, 
когато имаме вменени от ЗУТ, задължения по чл. 63 от 2006 г. още и би 
трябвало да се предприемат действия от Вашата администрация, която да 



изготви, създаде и актуализира ежегодно този публичен регистър на 
озеленените площи. Това нещо е с бр. 65 на Държавен вестник от 2004 г. 
вменено, като Ваше задължение. Би трябвало да е създадена до сега или 
дирекция “Екология и озеленяване” или поне отдел “Озеленяване”, а не само 
отделни старши експерти по озеленяване, епизодично да се грижат и бих казал 
хаотично да се извършва и санитарна реч, и резитба и т.н. Всички знаем какво 
е състоянието в последните години на зелената система. По моя информация 
след проведена среща на Обществения съвет към район Приморски от което 
възникна тази инициатива за създаване на такъв регистър, със зам. кмета 
архитект Вили Жечев се е стигнало до обещанието, че ще се изготви оферта за 
технико-икономическо задание от ландшафтна фирма, без да споменавам 
името на фирмата, като без да се ангажира общината по ЗОП, т.е. до 15 000 лв. 
да имате прави Вие да възложите това нещо да се случи още тази година. И 
сега Ви питам, г-н кмете, защо още не е издадена тази заповед за такова 
технико-икономическо задание за изготвяне на този регистър на озеленените 
площи. След като 6 години не Ви стигат, аз Ви предлагам, най-учтиво Ви моля 
даже, до края на работното време на настоящата сесия, днес или утре, ако 
продължи сесията, да изготвите такава заповед за технико-икономическо 
задание. На базата, на което ще имаме основание и Вие ще имате основание да 
заложим средствата, които обещахте от тази трибуна за бюджет 2011 г., да се 
заложат средства за подготовката на такъв регистър. Пак по мои сведения и 
информация, подготовката на такъв регистър ще отнеме около 500 хил. лв. 
Благодаря за вниманието. Очаквам, че ще откликнете на очакването на 
варненци да се създаде такъв регистър и да се спре това безразборно 
застрояване върху озеленените площи. Благодаря Ви.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на доц. Къчев. Други питания колеги? Не виждам други 
питания. В залата е г-н кмета Кирил Йорданов. Давам думата на г-н кмета за 
отговор. Заповядайте.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, дами и господа. Разбрах, че по единия от зададените въпроси за 
сключените сделки, г-жа Трендафилова ще изготви подробен писмен отговор, 
тъй като не е възможно в този момент да се направи подробен, изчерпателен 
отчет на всички тези сделки, сключени през годината. Ще имате този писмен 
отговор.  

Ще има Варна регистър. Нова година, нов късмет, нов бюджет, нови 
изпълнени задачи, нови хоризонти. Няма никакъв спор. Репликирам 
последната Ви констатация за безразборно застрояване на зелените площи. 
Такова нещо, малко пресилено е да се направи този извод, съгласете се. 



Инциденти, нарушители е имало и ще има. Друг е въпросът, че им е отнета 
възможността това да бъде правило. ... ето го, ще го получите, но някои 
акценти от този отговор трябва да прозвучат и за благодарната телевизионна 
аудитория, благодарна казвам, защото тя следи, а който следи нашите сесии 
това е традиция за него, това е правило. И с цел да уважа и присъстващите в 
залата, но и като акт на внимание към зрителите, които следят нашите сесии 
ще прочета акцентите. Във всички онези аспекти, обобщавам в самото начало, 
на въпросите, които съдържат тревога, отговарям няма основание за такава. 
Някъде във въпросите е споменато скъпо струваща, много скъпо струваща, 
9 464 лв. струва цялата операция, 9464 лв. и това е сумата, за която са 
подменени старите с новите осветителни тела. Отговарят ли на европейските 
сертификати, категорично да. Причината, 10 г. е вече това осветление, което 
беше там, едно на ръка, зачестилите сигнали на граждани за неизправност в 
осветлението. Тук отварям скоба да припомня, че то не съществуваше. 
Туристите, които кацаха на летище Варна потъваха в един тъмен ръкав, 
някъде да се просветли тук таме по дължината на цялото трасе до Златни 
пясъци, спомняте си преди 10 г. възстановихме това осветление. Но минало 
времето. Договор не е необходим. В рамките на договора с фирмата 
изпълнител, която поддържа осветлението в този участък на града. 
Съгласувана ли е реконструкцията с всички заинтересовани организации по 
необходимия процедурен ред? Няма реконструкция, има подмяна. Спазени ли 
са законовите процедури необходими в подобни случаи? Възлагането се 
извърши пак повтарям, въз основа на действащият между нас и фирмата 
изпълнител договор. Налична ли е проектна документация съобразена със 
стандартизационните документи за улично осветление? Има подмяна, не е 
нито ремонт, нито реконструкция, такава е необходима, когато се изгражда на 
ново осветление. Подмяна на стари с нови осветителни тела. Кой е 
производителят на монтираните осветители? Имат ли сертификат? Отговорих 
на втората част на въпроса. Да, имат, производител е японската фирма 
“Шарп”. Осветителните тела са със сертификат за качество и сертификат за 
съответствие разрешаващ използването им в границите на Европейския съюз. 
Кой е доставчик на осветителите, какво са единичните цени на осветител и 
общият обем на инвестицията? Казах, 9464 лв. от наша страна. Доставчик е 
фирма “Интерсервиз Узунови”. В момента на различни по клас улици, другата 
цел на подмяната е по-добро осветление и намаляване на средствата за 
заплащане на електрическата енергия., т.е. спестяване на ел. енергия. В 
момента на различни по клас улици сме монтирали пробни такива осветители, 
доставени от няколко фирми. Такива има на кръстовището на бул. “Цар 
Освободител” и бул. “Осми приморски полк”, пред хотел “Димят”, на 
Аспарухов мост, на кръстовището на ул. “Адмирал Иван Въриклечков” и 
“Княз Борис I”. Бяха проведени много срещи, на които присъстваха и 
общински съветници с представители на японската фирма “Шарп”, приехме 
пробно тяхното предложение да бъдат подменени осветителните тела в този 



участък с техни светодиодни, отговарящи на изискванията за висока степен 
сертификати и техническа състоятелност с действащи европейски стандарти, 
като се засече разхода за доказване на тяхната икономичност и 
целесъобразност. Нямаме финансови задължения към доставчика, но при 
доказване на тяхната икономичност и ефективност отговарящи на съответните 
изисквания и стандарти, съгласно законовите разпоредби, закона за 
обществените поръчки и други действащи документи ще бъдат предприети 
мерки за подмяна на осветителните тела на някои от основните булеварди и 
Аспарухов мост със светодиодни. При положение, че след съответните 
замервания се докаже тяхната енергийна ефективност. Знаете, подписали сме 
европейското споразумение на стотици европейски градове от градове членки, 
от държави членки на Европейския съюз, имаме такова задължение, което 
трябва да бъде приключено до 2021 г., на лице са и възможности да бъдат 
ползвани фондовете за тази цел. Това е отговора на кратко прочетен, иначе 
той е разгърнат подробно, писмено и ще ви бъде връчен още днес. Успешна 
работа.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на г-н кмета. Г-н Джагаров, някакво уточняващо питане. 
Заповядайте.  

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Не, вижте. Почти с всички мотиви, които г-н Йорданов прочете аз имам 

контра аргументи, но аз предполагам, че това му е написано и го подвеждат, 
но бих искал да кажа, че все пак Общинския съвет се произнесе по това нещо. 
Има си решение на Общинския съвет. Г-н Узунов си предложи въвеждането 
на едни такива осветители, комисията по “Конфликт на интереси” разкри, че 
г-н Узунов е в конфликт на интереси, сега ни казват, че отношението на 
Община Варна е само с поддържащата фирма. Всички разбира ме за какво 
става въпрос. Само че на три въпроса не се отговори и няма как да бъде 
отговорено и аз искам да ги задам още веднъж. Първо, говори се за 
икономическа ефективност. Никъде не се казва, сега се каза, че само 9000 лв. 
са само за подмяната на тези осветители, но никъде не се казва колко струва 
един осветител “LED”, който е към 2000 лв., така г-н Узунов искаше да вземе 
един озветител. Във Варна има над 30 000 улични осветления, всеки един 
може да си направи сметка колко би струвало на Община Варна подмяната с 
такива осветители, а това, че той казва, че ще се икономиса от електрическа 
енергия е пълна лъжа. Заявявам го, може пак да проверите, но е доказано, че 
светлоотдаването, т.е. количество светлина на “LED” осветителите е по-ниско 
от тези натриеви, които в момента са на улиците на Варна. второ, г-н 
Йорданов, даже подмяната на старите живачни осветители с натриеви 
осветители също стана с проект възложен от Община Варна, лично от Вас, т.е. 
от Общински съвет и Вие сключихте договор, който беше разработен. Т.е. 



това не е просто сменяне на крушка в къщи. Това е от значение, което има 
влияние, както на хората, така и на движението, така и на безопасността на 
движението. Нещо друго ще Ви кажа. Ние сме предприели измервания и това, 
което се твърди от г-н Узунов е пълна лъжа, тъй като осветеността, 
показателите на осветеност на този участък от пътя са паднали няколко пъти в 
сравнение с натриевите. Какво да говорим за икономическата ефективност.? 
Така че Вие сега по този начин криейки се зад тази фирма, която е по 
поддържането, с която община Варна има сключен договор, не можете да си 
представите каква отговорност Вие предприемате, тъй като мисля, а пък 
между впрочем трябва да Ви кажа, че когато се събра тази комисия, която 
обсъждаше при обсъждането на бюджет 2010 г., разгледа предложението на г-
н Узунов и беше предложен състав на такава комисия. Аз поканих всички 
членове на тази комисия във Варна, в “Жулю Кюри” в юни месец бе проведен 
редовното заседание на научната конференция по осветление, т.е. най-
големите специалисти в България и там след дебати, който иска може да се 
запознае и в медиите беше отразено, беше оценена качеството на 
електрическата енергия, т.е. всички тези параметри, за които ние си говорим. 
Т.е. това са го оценили не г-н Узунов, не продавача, който твърди такива 
работи, а са го оценили специалистите. И накрая бих завършил с един въпрос, 
който аз го зададох февруари месец на г-н Узунов, тъй като той казва “Това е 
за първо път в Европа”. Аз му зададох един прост въпрос, ако това е 
действително така ефективно и така добро, защо нито една държава още не го 
е въвела? Т.е. може би това е бъдещето, но в момента техническите 
показатели на тези осветители и тяхната висока цена спират тяхното 
внедряване за улично осветление. Благодаря ви.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на проф. Джагаров. Кмета за отговор поиска думата.  
 

Кирил ЙОРДАНОВ 
Съжалявам, че ще загубим доста време в бих казал излишни приказки. 

Контра въпрос. На кои Ваши въпроси не отговорих? Прозвучаха ли три 
въпроса, на които аз не съм отговорил във Вашето изказване пост фактум? Аз 
не ги чух? Ако някой в залата е в по-изострен слух и по-остро логическо 
мислене да стане и да формулира трите нови въпроси, които би трябвало, 
според твърденията на проф. Джагаров, да са прозвучали в неговото 
изказване. Кои са те? Та аз да не съм им дал отговор. На всеки писмено 
поставен въпрос ви давам отговор. Ако са прозвучали нови три въпроса 
според вашето твърдение станете и отново, моля Ви, ги формулирайте, за да 
ми стане ясно. За какво заблуждение говорим? Кой кого заблуждава? По-
скоро Вие, ако ще ползваме тази терминология. Ако тя Ви е по-удобна. 
Защото Вие говорите за цена на осветително тяло, така като че ли то вече е 



платено и са подменени 30 000 осветителни тела в града. Няма такова нещо. 
Нали си давате сметка, че няма такова плащане. А ако се стигне при доказана, 
тъй като Вие не можете да докажете обратното, както и аз не мога да докажа, 
че ще докажат своята ефективност, така както аз завърших своето изложение, 
ако тя се докаже то тогава при спазване на закона за обществените поръчки ще 
бъдат доставени съответните осветителни тела, но едва тогава, а не днес. И не 
пред микрофона. Конфликт на интереси. Имате комисия, ако Ваш колега е 
изпаднал в такова състояние, решето го, мотивирайте го. Това не се отнася за 
администрацията. Надявам се да не повдигате повече темата, за 
енергоспестяващи тела по начина, по който сте я повдигали до сега, като 
представител на технически университет и член на колектива, който го 
разработва вероятно по съображения, които отнасяте към г-н Узунов, 
конфликт на интереси. И приключвам с това, но не и диалога с Вас. Да бяхте 
така активен в защита интересите на Община варна в дружество, в което ни 
представлявате, “Ефкон”. Друга болна тема. А не сега да ни се налага със 
задна дата да търсим изход от създалата се ситуация, уважаеми проф. 
Джагаров.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на г-н кмета. Преминаваме към ... 
 

Николай ДЖАГАРОВ 
      Извинявайте, две обвинения бяха отправени към мен.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Ок. Две минути. Отговор.   
 

Николай ДЖАГАРОВ 
  Значи, г-н Йорданов. Значи, може би Вие не следите заседанията на 
Общинския съвет. По мое предложение комисията за “Конфликт на интереси” 
се занимава с това имали Джагаров конфликт на интереси по отношение на 
улично осветление Варна. Днес, ако останете на предпоследната точка, 
комисията ще се произнесе. Аз не съм член на колектива разработил 
автоматизираната система за управление на уличното осветление на Варна, 
която беше поръчана от община Варна. Второ, второ обвинение. По 
отношение на моето участие, като представител на Община Варна в 
съвместното дружество “Ефкон” – Варна, искам да докладвам на всички, тъй 
като отношенията с тази, това съвместно дружество, Джагаров нито е съставял 
договора за съвместното дружество, нито е участвал в управлението на това 
дружество. Джагаров е изпълнявал решенията на Общински съвет в това 
дружество. Трябва да Ви кажа, че до толкова представителя на Общинския 
съвет в това дружество беше игнориран, че даже когато се откриваше 



пробната експлоатация представителя на Община Варна не беше поканен на 
това откриване. Аз даже не съм виждал тази система, а някои други са 
участвали, така че тук аз не нося никаква вина и днес също има точка, с която 
Общинския съвет ще натовари представителя на Община Варна за участие в 
това общо събрание на съвместното дружество “Ефкон” – Варна. Така че аз 
бих желал в бъдеще изказвания, тъй като днес аз също направя, след като 
комисията по “Конфликт на интереси” се докладва, да се как да кажа ... Когато 
казваме нещо или обвиняваме някого, все пак да имаме някакви аргументи, 
които биха могли да бъдат доказани. Благодаря Ви.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на проф. Джагаров. Г-н кмета за дуплика.  
 

Кирил ЙОРДАНОВ 
 Усложни се и се опрости същевременно диалога помежду ни. Вие 
твърдите, че не до там следя заседанията на Общинския съвет и като че ли Вие 
не до там следите днешния диалог. Защото не “Ефкон” е в основата на нашият 
диалог днес. Аз много внимателно само запитах. Може би, без да Ви 
обвинявам. Вие почувствахте морален ангажимент да дадете обяснение, няма 
нищо лошо. Не съм целял това. И второ, повтарям, ако Вие колеги общински 
съветници решите, че може да има данни за конфликт на интереси на ваш 
колега, решето го, но това няма никакво отношение по това, което ви 
докладвах за подмяната на осветителните тела. Изпадаме в излишни и 
странични на основната тема дреболии бих казал, г-н Джагаров, не се 
чувствайте ангажиран да давате обяснения за други теми, още повече, за които 
не съм Ви питал. Допуска, допускам, предполагам, възможно би било, не го 
приемайте, като директен упрек.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н кмета. Г-н Марешки и преминаваме към точка втора.  
 
 Веселин МАРЕШКИ 
 Уважаеми колеги, г-н кмете, зам. кмете, районни кметове, главният 
секретар, журналисти и гости. Използвам процедурата и задавам този въпрос 
към Вас с ясното съзнание, че това не е Ваша далавера, но просто няма 
процедура, по която да задам въпроса на човека, който смятам, че е замесен в 
тази далавера. Но така или иначе е във Ваше правомощие да решите този 
проблем. Проблем, който искам да Ви поставя е многократно поставян и аз 
очаквах, че до момента ще е решен, поне така се твърдеше в медиите. Става 
дума за така наречената дупка и бараките, които продължават да стоят там и 
до колкото си спомням беше казано, че ще ги оставим хората да си изработят 
лятото, което нали прие се тук, оставихме ги хората, само че започна зимата, 



ще дойде и другото лято и моят въпрос е конкретен. Ние ще освободим ли 
центъра от тези загрозяващи бараки, особено, че те в момента в голямата си 
част са празни и да създадем една благоприятна среда за преминаване на 
хората, защото там пространството на всичкото от горе е силно стеснено или 
това ще си остане в този вид, в който е в момента. Благодаря.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Марешки, доц. Къчев беше последният заявил 
желание. Преминаваме към точка втора.  
 
 Огнян КЪЧЕВ 
 Много кратък ще бъда, г-н кмете. Просто помолих преди малко, тъй 
като шест години не са стигнали за такава заповед за техническо задание до 
края на деня или утре представете я тази заповед, смятам, че не е проблем да 
се изготви заповед за техническо задание. Не да се гласуват пари, просто да се 
стартира този процес за изготвяне на публичен регистър по чл. 63 и на базата 
на тази заповед да ни даде възможност да планираме средства за 2011 г. в 
общинския бюджет за такъв голям регистър да бъде създаден. Благодаря.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на доц. Къчев. Г-н кмета, заповядайте.  
 

Кирил ЙОРДАНОВ 
 Моето предложение е да не си сядате, защото може да се наложи пак да 
вземете думата. Това въпрос ли беше или напомняне? Настойчив ставате Вие, 
така в съветите, които така ... в ангажиментите, които възлагате на 
администрацията. Аз не си позволявам такава настойчивост към ангажименти 
на Общинския съвет, които също с години чакат своето. Бих казал решение 
или сменяме шапките. Няма нужда от такова нещо. Казах, нова година, нов 
късмет, нов бюджет, нови хоризонти.  

Премахването, г-н Марешки, на бараките и обезопасяването на този 
централен район на нашият град, като финансово измерение не е по нашите 
сили. Нека да бъдем реалисти, вие знаете каква е сумата. Заедно едновременно 
с тяхното премахване и с обезопасяването на района, това надхвърля нашите 
финансови възможности. Ние започнахме тяхното премахване и точно когато 
се изправихме лице в лице с цифрите реших да спра тази операция. Ако сте 
съгласни гласуваме сумата по проект, който ще внеса, проект имам предвид за 
количествата средства, които ще ми бъдат необходими. Гласувайте ги, ще ги 
премахна, това би било логичната точка на една далавера, започнала преди 
много, много, много години, далеч ние преди с вас да влезем в тази зала. 
Нямам нищо против, това е начинът. Другият е чрез разгръщане на 
строителство, но не мога да кажа, в какви срокове то би могло да бъде 



осъществено, т.е. да бъдат подготвени строителните книжа, документи за 
изграждането на обекта, който е предвиден там да бъде изграден. Това е 
другото решение, но то ми се струва по-отдалечено във времето. Другото е 
това, за което ви казах. Гласуваме в новия бюджет сумата, която мога да ви 
внеса, като проект, след което няма  никаква пречка, ама никаква пречка, ние 
спечелихме делата, преминаха обжалванията и имаме законното основание да 
ги премахнем. Да не го сторим е това съображение.  

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на г-н кмета. Отговор на г-н Марешки.  
 

 Веселин МАРЕШКИ 
Г-н кмете, благодаря Ви за отговора, така смея да Ви убедя, че нагласите 

сред голямата част от колеги си, че това трябва да се реши така че очакваме от 
Вас това решение. Аз мисля, че то ще намери подкрепа в залата. Благодаря Ви.  

 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 

 
 
 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за избор на контрольор на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” 
ЕООД. 
 
        Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –44 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 
 
2821-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

Търговския закон, Общински съвет – Варна избира за контрольор на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Варна” 
ЕООД лицето: 

- д-р Лидия Велик Маринова 
 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-10, въздържали се-7, отсъстват-7/ 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 

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

- корекция на решение № 2012-4 на Общински съвет-Варна от 
Протокол № 20/17.02.2010 г. 
 - участие на община Варна с проектно предложение за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Схема BG161РО001/1.4-07/2010: 
“Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, 
Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на 
Оперативна програма “Регионално развитие “ 2007-2013г.  
 - вземане на решение за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на Министерство на околната среда и водите  (договарящ орган по 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”), гарантиращо авансово 
плащане по проект № 58-131-82-82 “Техническа помощ за   подготовка на 
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
“Околна среда 2007-2013г.” и Допълнително споразумение № 2 от 
31.08.2010г. 
 - изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна 
 - отпускане на финансови средства за извършване на неотложен 
ремонт на покрива на сградата  и подмяна на дограмата на библиотеката на 
народно читалище “Цар Борис ІІІ”, ж.к. “Победа”, ул. “Анри Барбюс” № 53 
- Варна 
 - отпускане на финансови средства за осигуряване на гориво за 
отопление на Културните институти на гр. Варна до края на 2010 г. 
 - отпускане на финансови средства за извършване на неотложен 
ремонт на постройката на народно читалище Димо Цонков, с. Звездица, 
Община Варна   
 - вземане на решение относно опрощаване на публично задължение 
по молба Момчо Стойчев Момчев до Президента на Република България   



- актуализиране на решение №2788-9/28/10,17.11.2010г. на 
Общински съвет – Варна за финансиране на инвестиционни обекти с 
остатъка от банков заем 2009г., с облигационен заем 2010г. и получени 
целеви средства от МФ и трансфери от ПУДООС за капиталови разходи 

- възлагане на Кмета  на Община Варна да подаде заявление до 
Министъра на околната среда и водите за получаване на безвъзмездно 
управление и ползване на минералните води от находищата по приложение 
№ 2 към чл. 14, ал. 2 от Закона за водите, разположени на територията на 
Община Варна. 

- даване на съгласие за участие на Община Варна в изпълнение на 
Проект за социално включване на Министерство на труда и социалната 
политика и осигуряване на  съфинансиране на “Проект за социално 
включване” и осигуряване на устойчивост на услугите, разкрити по Проект 
за социално включване в гр. Варна, чрез тяхното поддържане в 
продължение на 10 години след приключване на проекта. 

 - актуализация на бюджета на “Комплексен онкологичен център д-р 
Марко Марков – Варна” ЕООД и „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна”     ЕООД 
  - молби от граждани и юридически лица относно освобождаване от 
такса битови отпадъци 
 
     Докл.:д-р Я.Станев-председател ПК „ФБ” 
 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 

2822-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна корегира свое решение № 2012-4 от Протокол № 
20/17.02.2010 г. като средствата за  доизграждането на Системата за  
обществено видеонаблюдение в град Варна в размер на 1 000 000 лв. да 
бъдат заложени в Бюджет 2011 г.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 831 „Управление, контрол 
и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, § 43. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-3, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 
 



 
2823-3. На основание чл.21, ал.1, т.6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/144/29.11.10 г., 
Общински съвет-Варна   решава: 

2823-3-1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проект за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Схема BG161РО001/1.4-
07/2010: “Подкрепа за Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие” 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 г.  

2823-3-2. При одобрение на проекта за финансиране и подписване 
на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Община Варна 
да осигури собствен принос в размер на 5% (до 50 000 лв.) 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.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-34, против-3, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 
 
2824-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и т. 10  от ЗМСМА,  

във връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
0400/266/09.11.2010г., Общински съвет – Варна взема решение за поемане 
на общински дълг и упълномощава Кмета на Община Варна да подпише 
Запис на заповед на Министерство на околната среда и водите  
Договарящия орган по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” За 
стойността на авансовото плащане по чл. 2, т. 2.1-1 826 924, 00(един милион 
осемстотин двадесет и шест хиляди деветстотин двадесет и четири лв.) от 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 58-131-82-
82 “Техническа помощ за   подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” По 
процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за   подготовка 
на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
“Околна среда 2007-2013г.” и Допълнително споразумение № 2 от 
31.08.2010г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-4, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 



2825-3. На  основание   чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2  от  ЗМСМА, във 
връзка с чл. 9 и чл. 67 от ЗМДТ във връзка с  предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД10-9302/142/29.11.2010г., Общински съвет – 
Варна изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, както 
следва: 

§1. Чл.18 се изменя така: 
Чл.18. (В сила от 01.01.2011 г.) (1) Размерът на таксата за битови 

отпадъци се определя, както следва: 
1. За нежилищни имоти на предприятия – в левове според 

количеството на битовите отпадъци, с честота на извозване, определена със 
заповед на кмета, или пропорционално върху отчетната стойност на 
недвижимите имоти. 

2. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, както и за 
жилищни имоти на предприятия – пропорционално върху данъчната оценка 
на имота, изчислена по норми съгласно Приложение 2 към ЗМДТ, или в 
левове според количеството на битовите отпадъци, с честота на извозване, 
определена със заповед на кмета. 

3. За предприятия, притежаващи разрешение за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, издадено по реда на чл. 37, ал. 1, т.16 
от ЗУО, се дължи само такса за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване. 

(2) Таксата за битови отпадъци се събира от общинската 
администрация. 

§2. Създава се нов член 18а със следното съдържание: 
Чл. 18а. (В сила от 01.01.2011 г.) Когато не може да се установи 

количеството битови отпадъци по чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 2 за определен 
недвижим имот, таксата се определя пропорционално върху отчетната 
стойност (за имотите по чл. 18, ал. 1, т.1), съответно върху данъчната 
оценка (за имотите по чл. 18, ал. 1, т. 2). 

§3. Чл. 19 се изменя така: 
Чл. 19.  (В сила от 01.01.2011 г.) Когато таксата (в частта на услугите 

„сметосъбиране и сметоизвозване” и „обезвреждане на битови отпадъци в 
депа”) се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по 
чл. 16 подават декларация в община Варна, дирекция „Местни данъци” в 
срок до 30 ноември на предходната година. Към размера на таксата за 
услугите „сметосъбиране и сметоизвозване” и „обезвреждане на битови 
отпадъци в депа” се прибавя и размера на таксата  за услугата „поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване”. Последната се 
определя, както следва: 

1. За нежилищни имоти на предприятия – пропорционално върху 
отчетната стойност на недвижимия имот. 



2. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, както и за 
жилищни имоти на предприятия – пропорционално върху данъчната оценка 
на недвижимия имот, изчислена по норми съгласно Приложение 2 към 
ЗМДТ. 

§4. В Допълнителната разпоредба на наредбата се създава нова т.4 
към §1 със следното съдържание: 

 4. Счита се, че не може да се установи количеството битови 
отпадъци, когато имотът представлява само незастроена земя, или сграда, в 
която няма условия за съхранение на индивидуални съдове за битови 
отпадъци. Становище относно възможностите за поставяне на съдове за 
отпадъци в отделните имоти дава сектор „Екологичен контрол” към 
Дирекция ”ОООР”, в едномесечен срок след изтичането на срока по чл. 19 
от настоящата наредба. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-26, против-3, въздържали се-0, отсъстват-22/ 
 
 
 
 
2826-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 2 от 

ЗНЧ,  във връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
7300(107)08.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на  8 312, 80 лв. с включен ДДС от бюджета 
на Община Варна за извършване на неотложен ремонт на покрива на 
сградата  и подмяна на дограмата на библиотеката на народно читалище 
“Цар Борис ІІІ”, гр. Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2010 г. на Община Варна, 
функция “Култура”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-3, въздържали се-1, отсъстват-20/ 
 
 
 
 
2827-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  във връзка с  

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302(134)08.11.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства за гориво за отопление до края на 2010г., както следва: 

1. Театрално – музикален продуцентски център – Варна – 40 т. 
2. Държавен куклен театър – Варна – 7 т. 
3. Фестивален и конгресен център Варна – 20 т. 
Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2010 г. на Община Варна, 

функция “Култура”. 



/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-3, въздържали се-1, отсъстват-20/ 
 
 
 
 
2828-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 2 от 

ЗНЧ,  във връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
7300(89)18.10.2010 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на  5 921,72 лв. с включен ДДС от бюджета на 
Община Варна за извършване на неотложен ремонт на дървена постройката 
на Народно читалище “Димо Цонков”, с. Звездица, Община Варна и 
свързването и с прилежаща такава. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2010 г. на Община Варна, 
функция “Култура”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-3, въздържали се-1, отсъстват-20/ 
 
 
 
 
2829-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС10-9910/3/07.09.2010 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на  МОМЧО 
СТОЙЧЕВ МОМЧЕВ от гр. Варна, ж.к. «Владислав Варненчик», бл. 227, 
вх. 1, ет. 6, ап. 22. 

 /за-31, против-0, въздържали се-1/ 
 
 
 
 

 2830-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от 
ЗОБ, във връзка с получени трансфери от ПУДООС, целеви средства от 
МФ за капиталови разходи и за усвояване остатъка от банков заем 2009г. и 
облигационен заем 2010г., и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД10-9302/147/30.11.2010 г., Общински съвет – Варна актуализира 
свое решение №2788-9/28/10,17.11.2010г. за финансиране на 
инвестиционни обекти с остатъка от банков заем 2009г., с облигационен 
заем 2010г. и получени целеви средства от МФ и трансфери от ПУДООС 
за капиталови разходи, съгласно приложения №№ 4, 8, 10,13, 15. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-3, въздържали се-0, отсъстват-19/ 



 
2831-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

§133, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД10-9302/152/06.12.2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета  на Община Варна да подаде заявление до 
Министъра на околната среда и водите за получаване на безвъзмездно 
управление и ползване на минералните води от находищата по приложение 
№ 2 към чл. 14, ал. 2 от същия закон, разположени на територията на 
Община Варна, за срок 25 години. 
 Настоящото влиза в сила от 01.01.2011г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-2, въздържали се-3, отсъстват-16/ 
 
 
 
 
2832-3. На основание чл.21 ал.1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и чл.18, ал.1, 

т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.5 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх.№ОС 10-9302/259/06.12.2010 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за: 

1.Участие на Община Варна в изпълнение на Проект за социално 
включване на Министерство на труда и социалната политика; 

2. Осигуряване на 202 000 лв. за съфинансиране на Проект за 
социално включване; 

3. Осигуряване на устойчивост на услугите, разкрити по Проект за 
социално включване в гр. Варна, чрез тяхното поддържане в продължение 
на 10 години след приключване на проекта. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2011 г. на Община Варна.  
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-2, въздържали се-0, отсъстват-17/ 
 

 
 
 

 2833-3. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9303/58/13.12.2010 г., Общински 
съвет Варна решава да бъдат прехвърлени 494 673 лв. (четиристотин 
деветдесет и четири хиляди шестотин седемдесет и три лева) от § 55-00 
“Капиталови трансфери”,   дейност 427 на функция “Здравеопазване”, в § 
43-02 “Субсидии за нефинансови предприятия за осъществяване на 
болнична помощ”, дейност 427 на функция „Здравеопазване” за покриване 



на нужди по издръжката на Комплексен онкологичен център “Д-р Марко 
Марков - Варна”  ЕООД през месец декември 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-2, въздържали се-0, отсъстват-17/ 
 
 
 
 

 2834-3. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-2900/3/13.12.2010 г., Общински 
съвет Варна решава да бъдат прехвърлени 70 000 лв. (седемдесет хиляди 
лева) от § 55-00 “Капиталови трансфери”,   дейност 424 на функция 
“Здравеопазване”, в § 43-02 “Субсидии за нефинансови предприятия за 
осъществяване на болнична помощ”, дейност 424 на функция 
„Здравеопазване” за покриване на нужди по издръжката на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания - Варна”   ЕООД през месец декември 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-2, въздържали се-0, отсъстват-17/ 
 

 
 
 
    
 2835-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със  заявление с 
вх. № ОС10-94.Е/15/28.09.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Емил Костантинов Денчев, чрез пълномощника му Снежанка Стефанова 
Алексиева, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. 
за имот, находящ се в гр. Варна, УПИ ХІV—4, кв. 66 по плана на  в.з. 
Варна, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 2836-3. 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. № 
РД10-94.С/407/14.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Стефка 



Димитрова Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Петър Райчев” № 
24, ет. 3, ап. 45. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
 2837-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-9100/57/19.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Марийка Димитрова Стоилова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ЗПЗ с пл. № 6252. 

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

 2838-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-9100/57/19.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Веселина Димитрова Димова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ЗПЗ с пл. № 6252. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2839-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.Н/21/20.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Никола Иванов Стоянов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящ се в гр. Варна, както следва: 

- 3701240985004 в м-ст “Елекин тепе” 
- 3701240985005 в ЗПЗ № 1184 
- 3701240985006 в Пром. Зона МЕТРО 



- 3701240985008 в ЗПЗ УПИ ІV-1160 
- 4803210964047 в ЗПЗ УПИ ХІІІ-410006 
- 4803210964048 в ЗПЗ УПИV-300008 
- 4803210964049 в ЗПЗ УПИ ХІХ-1235 
- 4803210964050 в ЗПЗ УПИ ІІІ-1234 
- 4803210964051 в ЗПЗ ПИ № 1436 
- 4803210964052 в ЗПЗ ПИ № 1182 
- 4803210964053 в ЗПЗ ПИ № 1112 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 

 2840-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.К/22/20.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Калоян Великов Кирилов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящ се в гр. Варна, както следва: 

- 4803210964047 в ЗПЗ УПИ ХІІІ 410006 
- 4803210964048 в ЗПЗ УПИ V 300008 
- 4803210964051 в ЗПЗ ПИ 1436 
- 4803210964052 в ЗПЗ ПИ 1182 
- 4803210964053 в ЗПЗ ПИ 1112 
- 3603210964 Вл. Варненчик ІІІ м.р. 1600 кв. м 
- 3603210964 Вл. Варненчик ІV м.р. 1200 кв.м. 
- 3603210964 Вл. Варненчик ІV м.р. 606 кв. м.. 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 2841-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.С/21/20.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотитее не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Стоян Иванов Тодоров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящ се в гр. Варна, както следва: 

- 3701240985004 в м-ст  “Елекин тепе” 
- 3701240985005в ЗПЗ № 1184 
- 370124985006 в Пром. Зона МЕТРО 



- 370124985008 в ЗПЗ УПИ ІV-1160 
- 4803210964047 в ЗПЗ УПИ ХІІІ-410006 
- 4803210964048 В ЗПЗ УПИ V-300008 
- 4803210964049 в ЗПЗ УПИ ХІХ-1235 
- 4803210964050 в ЗПЗ УПИ ІІІ-1234 
- 4803210964051 в ЗПЗ ПИ № 1436 
- 4803210964052 в ЗПЗ ПИ № 1182 
- 4803210964053 в ЗПЗ ПИ № 1112 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 2842-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.П/13/25.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Петранка Стоянова Минчева, чрез пълномощника й Мирослав Димитров 
Минчев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за 
имоти, находящи се в гр. Варна, както следва: 

- 4803210964004 ПИ м-ст “Елекин тепе” 
- 4803210964018 ПИ 1752 ЗПЗ 
- 4803210964019 ПИ пл. № 835 ЗПЗ 
- 4803210964020 ПИ пл. № 837 ЗПЗ 
- 4803210964034 ПИ пл. № 485 “Мешели тепе” 
- 4803210964035 ПИ пл. № 1791 м. “Доргут” 
- 4803210964047 УПИ ХІІІ-41006 ЗПЗ 
- 4803210964048 УПИ V-30008 “Метро” 
- 4803210964049 УПИ ХІХ-1235 ЗПЗ 
- 4803210964050 УПИ ІІІ -1234 ЗПЗ 
- 4803210964051 ПИ 1436 ЗПЗ 
- 4803210964052 ПИ пл. № 1182 ЗПЗ 
- 4803210964053 ПИ пл. № 1112 ЗПЗ. 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2843-3. 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. 
№ ОС10-94.К/23/26.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 



имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Калинка Вълчева Илиева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както следва: 

- 3903270970004 в м-ст “Елекин тепе” 
- 3903270970006 “Корията” пл. 1679 
- 3903270970007 в м-ст “Арап бостан” пл. 1668 
- 3903270970008 в м-ст “Балъм дере”, 462 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2844-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.С/22/26.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Стоил Николов Стоилов, чрез пълномощника му Марийка Димитрова 
Стоилова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. 
за имот, находящ се в гр. Варна, ЗПЗ . № 1058/УПИ  ХХVІ, кв . 34. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2845-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.М/14/27.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Милен Михайлов Андонов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящ се в гр. Варна,  както следва: 

- 3903270970004 в м-ст “Елекин тепе” 
- 3903270970006 в м-ст “Корията” пл. 1679 
- 3903270970007 в м-ст “Арап бостан” пл. 1668 
- 3903270970008 в м-ст “Балъм дере”, 462 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2846-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 



на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.Н/26/27.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Недялка Атанасова Ангелова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящ се в гр. Варна,  както следва: 

- 4803210964047 в ЗПЗ УПИ ХІІІ 410006 
- 4803210964048 в ЗПЗ УПИ V 300008 
- 4803210964051 в ЗПЗ ПИ № 1436 
- 4803210964052 в ЗПЗ ПИ №1182 
- 4803210964053 в ЗПЗ ПИ № 1112 
- 3604221239 ІІІ м.р.  1600 кв.м. 
- 3604221239 ІV м.р. 1200 кв.м. 
- 3604221239 ІV м.р. 606 кв.м. 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2847-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.А/13/28.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Антон Михайлов Андонов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящ се в гр. Варна,  както следва: 

- 3903270970004 в м-ст “Елекин тепе” 
- 3903270970006 в м-ст “Корията” пл. 1679 
- 3903270970007 в м-ст “Арап бостан” пл. 1668 
- 3903270970008 в м-ст “Балъм дере”, 462 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2848-3. 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. № 
РД10-94.П/221/04.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Петър 
Георгиев Георгиев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Антим първи” № 7. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 



 
 
 
2849-3. 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. № 
РД10-94.М/491/05.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Марияна 
Сиромашкова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “К. Величков”, № 63, ет. 3, ап. 
4. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2850-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.А/14/08.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Албена Николова  Николова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както следва: 

- 4803210964047 в ЗПЗ УПИ ХІІІ 410006 
- 4803210964048 в ЗПЗ УПИ V 300008 
- 4803210964051 в ЗПЗ ПИ № 1436 
- 4803210964052 в ЗПЗ ПИ № 1182 
- 4803210964053 в ЗПЗ ПИ № 1112 
- 3604221239007 ж.к. “Вл. Варненчик”, Кьор пънар пл. 494 

№ 125714596 
- 3604221239008 – ж.к. Вл. Варненчик пл. 699 част 1549 № 

699 от 0304 № 1215310 
- 3604221239009 ж.к. “Вл. Варненчик” пл. 700 част № 1657 

№ 700 от 0304 № 1215311 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2851-3. 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. 
№ ОС10-94.Е/19/11.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 



имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Еленка Тенева Николова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот с пл. № 5533 (962), находящ се в гр. Варна, 
ЗПЗ, район “Младост”. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2852-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-94.Р/4/15.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Русанка Илиева Митева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот с пл. № 1665, находящ се в гр. Варна, м- ст 
Прибой, кв. Галата.. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2853-3. 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. № 
РД10-94.И/288/17.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Иванка 
Иванова Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Кракра” № 63, ет. 2, ап. 3. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2854-3. 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 - 
декларация с вх. № МД10-2600/35/19.11.2010 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна 
не освобождава “Банка Пиреос България” АД, представлявано от Диана 
Панайотова Павлова - управител при “Банка Пиреос България” АД , клон 
Варна –Бенковски, с адрес гр. Варна, ул. “Братя Георгиевич” № 33 от 



заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна, м-ст Боровец-юг, ПИ 10135.5403.708. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2855-3. 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 - 
декларация с вх. № МД10-2600/36/23.11.2010 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна 
не освобождава “Банка Пиреос България” АД, представлявано от 
Драгомир Атанасов Вардалиев - управител при “Банка Пиреос България” 
АД , клон Варна –Черно море, с адрес гр. Варна, ул. “Сливница” № 3 от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, ул. “Ана Феликсова” № 1, ет. 1, 
ап. 16. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2856-3. 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. 
№ ОС10-94.Х/5/22.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Христо 
Христов Качамаков, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Свети Никола”, кв. 23,  
УПИ ІІ (795), № 4005076264001.  

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2857-3. 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. 
№ ОС10-94.Х/5/22.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Петър 
Христов Качамаков, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 



за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Свети Никола”, кв. 23,  
УПИ ІІ (795), № 4005076264001.  

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2858-3. 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. 
№ ОС10-94.Х/5/22.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Олга 
Петрова Костова- Захариева, от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Свети Никола”, 
кв. 23,  УПИ ІІ (795), № 4005076264001.  

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2859-3. 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. № 
ОС10-2600/115/24.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава „Магик” 
ООД, ЕИК 117618511, гр. Русе, ул. „Д. Корсаков” № 42, от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. Габрово № 8.  

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2860-3. 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 - 
декларация с вх. № МД10-9302/3/24.11.2010 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна 
не освобождава “Банка Пиреос България” АД, представлявано от Бисерка 
Янакиева Пеева - управител при “Банка Пиреос България” АД , клон Варна 
– Тракия, с адрес гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” № 57 от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. 
Варна, както следва: 



   - парко място № 26, находящо се  в гр. Варна, ул. “Роза” № 29А. 
   - парко място № 27, находящо се  в гр. Варна, ул. “Роза” № 29А. 
   - ап. 86, находящ се  в гр. Варна, ул. “Роза” № 29А, вх. “В”, ет. 6 
   - ап. 85, находящ се  в гр. Варна, ул. “Роза” № 29А, вх. “В”, ет. 6 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2861-3. 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. № 
МД10-9302/2/24.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава “ВЕЛА 
ТУР” ООД, представлявано от Д. Йорданов - управител, с адрес гр. 
Шумен, ул. “Цветан Зангов № 5 от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както 
следва: 

- ж.к. “Бриз - юг”,  кв. 3, УПИ VІ -2323 
- м-ст Сотира /ВМИ/ ПИ 2515-3417 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2862-3. 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. № 
РД10-94.М/514/24.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Маринка 
Петрова Димова, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Пресиян” № 43.  

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2863-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № ОС10-2600/116/25.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
„АСТРЕЙД” ЕООД, представлявано от Коста Георгиев Червенков – 



управител,  с адрес гр. Варна, ул. „Лиляна Ставрева” № 6, от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. 
Варна, както следва: 

- м-ст ПЗ “Планова” ПИ по КК № 10135.73.62 
- ПЗ “Планова” ПИ по КК № 10135.73.159 
- ПЗ “Планова” ПИ по КК № 10135.73.53 
- ПЗ “Планова” ПИ по КК № 10135.73.161 
- ПЗ “Планова” ПИ по КК № 10135.73.61 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2864-3. 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 - 
декларация с вх. № МД10-2600/41/25.11.2010 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна 
не освобождава “Банка Пиреос България” АД, представлявано от Недко 
Николаев Радев - управител при “Банка Пиреос България” АД, клон Варна 
– Съборни, с адрес гр. Варна, ул. “Д-р Пюскюлиев” № 1, от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. 
Варна, както следва: 

-         ап. 13, находящ се в гр. Варна, ул. “Български орел” № 6. 
- Фризьорски салон, находящ се в гр. Варна, ул. “Гоце Делчев” 

№ 35 -37. 
- Ап. 109, находящ се в гр. Варна, ул. “Св. Иван Рилски” № 29, 

вх. “Е”, ет. 7. 
- Сграда № 7, находяща се в гр. Варна,  м-ст “Банала чешма, к.к. 

“Чайка” 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2865-3. 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. № 
РД10-9200/740/25.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Министерството на отбрантата на Република България, главна дирекция 
“Инфраструктура на отбраната”, адрес гр. София 1092, ул. “Дякон 
Игнатий” № 3, отдел “Инфраструктура на отбраната” – Шумен, адрес гр. 



Шумен, бул. “Мадара” № 13, офис Варна, сп. “Светкавица” № 23 от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна, както следва: 

- Идн. № 10135.5071.16, находящ се в местност “Арабтабия”, кв. 
Галата, гр. Варна 

- ПИ 000039, находящ се в местност “Акчелар”, кв. Виница, гр. 
Варна 

- ПИ 10135.5212.5, находящ се в местност “Тихина”, кв. 
Аспарухово, гр. Варна 

- ПИ 10135.5212.4, находящ се в местност “Тихина”, кв. 
Аспарухово, гр. Варна 

- ПИ 10135.5218.1, находящ се в местност “Разсадника”, кв. 
Аспарухово, гр. Варна 

- ПИ 10135.5218.2, находящ се в местност “Разсадника”, кв. 
Аспарухово, гр. Варна 

- ПИ 10135.5218.3, находящ се в местност “Разсадника”, кв. 
Аспарухово, гр. Варна 

- ПИ 10135.5010.93 кз “Прибой”, р-н “Аспарухово”, гр. Варна 
- ПИ 10135.5010.91 кз “Прибой”, р-н “Аспарухово”, гр. Варна 
- ПИ 10135.5010.99 кз “Прибой”, р-н “Аспарухово”, гр. Варна 
- ПИ 10135.5010.98 кз “Прибой”, р-н “Аспарухово”, гр. Варна 
- магазинно помещение в партер, находящ се в кв. “Възраждане” 

бл. 21, гр. Варна 
- занималня, находяща се в кв. “Младост” бл. 110, вх. 4, ет. 2, гр. 

Варна 
- клуб, находящ се в кв. “Младост” бл. 110, вх. 4, ет. 2, гр. Варна 
- жилище, находящо се на ул. “Иван Аксаков” №  32, ап. 7, гр. 

Варна 
- земя и сгради в  промишлена зона “Планова”, гр. Варна 
-  земя и сгради м-ст “Манастирски рид” ВПД, гр. Варна 
- земя и сгради м-ст “Манастирски рид” – ваканционно селище - 

2, гр. Варна 
- ПИ 000115, находящ се в с. Каменар, община Варна 
- Земя, находящо се в землище “Виница”, гр. Варна 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2866-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № РД10-2600/1589/25.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 



имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
„МАЙТ” ЕООД, представлявано от Калинка Иванова Червенкова – 
управител,  с адрес гр. Варна, ул. „Лиляна Ставрева” № 6,  от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна, м-ст “Прибой” УПИ № 1985 в кадастрален район 549. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2867-3. 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. № 
РД10-94.Д/425/30.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Димитър 
Панайотов Момов, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н „Приморски, м-ст 
„Кокодива”.  

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2868-3. 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. 
№ ОС10-9302/252/29.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
„ТЕМА” ООД Плевен, адрес гр. Плевен, ул. „Дойран” № 160, от заплащане 
на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна, Южна промишлена зона, сп. „Моряк”.  

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2869-3. 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. 
№ ОС10-9100/70/29.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
„Азиас ЛТД” ЕООД, адрес гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Якубица” № 19, 
ет. 5, чрез Норберт Ноел Камилери, от заплащане на дължимата такса за 



битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н 
Приморски, м-ст „Св. Никола” № 117.  

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2870-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № РД10-94.С/489/30.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Самуил Великов Кирилов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящ се в гр. Варна,  както следва: 

- 4803210964047 в ЗПЗ УПИ ХІІІ 410006 
- 4803210964048 в ЗПЗ УПИ V 300008 
- 4803210964051 в ЗПЗ ПИ ІV 1436 
- 4803210964052 в ЗПЗ ПИ ІV1182 
- 4803210964053 в ЗПЗ ПИ ІV 1112 
- 3603210964 Вл. Варненчик ІІІ м.р.  1600 кв.м. 
- 3603210964 Вл. Варненчик ІV м.р. 1200 кв.м. 
- 3603210964 Вл. Варненчик ІV м.р. 606 кв.м. 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2871-3. 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 молба с вх. № 
ОС10-94.М/16/18.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Максим 
Александров Дамянов и  Нели Димитрова Дамянова, като ползватели на 
имот, находящ се в гр. Варна,  кв. “Галата”, м-ст “Боровец – юг” № 275, 
собственост на  Димитър Максимов Дамянов от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  кв. 
“Галата”, м-ст “Боровец – юг” № 275.  

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



2872-3. 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 молба-декларация 
с вх. № ОС10-94.М/15/28.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Димо Тодоров Димов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,  както следва: 
ап. 6, находящ се в гр. Варна, ул. “Хан Кубрат” № 9 и № 9а, ет. 3 
ап. 14, находящ се в гр. Варна, ул. “Хан Кубрат” № 9 и № 9а, ет. 5 
ап. 18, находящ се в гр. Варна, ул. “Хан Кубрат” № 9 и № 9а, ет. 6 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2873-3. 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 молба-декларация 
с вх. № ОС10-94.М/15/28.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Марин Тодоров Димов, чрез пълномощника му Димо Тодоров Димов от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна,  както следва: 

 - ап. 6, находящ се в гр. Варна, ул. “Хан Кубрат” № 9 и № 9а, ет. 3 
 - ап. 14, находящ се в гр. Варна, ул. “Хан Кубрат” № 9 и № 9а, ет. 5 
 - ап. 18, находящ се в гр. Варна, ул. “Хан Кубрат” № 9 и № 9а, ет. 6 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2874-3. 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-9-2600/64/22.11.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Валентин 
Димитров Вълев – управител на “ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД, адрес 
гр. Варна, ул. “Атанас Москов” № 3, ет. 3 от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2011 г. за ПИ с идн. 10135.3511.578, 
представляващ УПИ VІ – “за смесено застрояване”, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. „Възраждане”, І м.р., кв. 15. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 



 
2875-3. 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. № 
ОС-9-94.И/15/25.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Иван 
Крумов Димитров от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ил. Макриополски”  № 21, 
сутеренно помещение. 

/за-31, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2876-3. 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. 
№ ОС10-94.Н/20/14.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Никола Стоянов Джеров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както следва: 

   - 4803210964004 в м-ст ”Елекин тепе” 
   - 4803210964009  в ст. Двор VІІІ-12, кв. 48, дял ІІІ 
   - 4803210964018  в ЗПЗ № 1752 
   - 4803210964019 в м-ст “Върбанова тумба” № 835 
   - 4803210964020 в м-ст “Върбанова тумба” № 837 
   - 4803210964034 в ж.к. “Вл. Варненчик” № 485 
  - 4803210964035 в ЗПЗ № 1791 
  - 4803210964047 в ЗПЗ УПИ ХІІІ-410006 
  - 4803210964048 в ЗПЗ УПИ V-30008 
  - 4803210964049 в ЗПЗ УПИ ХІХ-1235 
  - 4803210964050 в ЗПЗ УПИ ІІІ-1234 
  - 4803210964051 в ЗПЗ № 1436 
  - 4803210964052 в ЗПЗ № 1182 
  - 4803210964053 в ЗПЗ № 1112 
  - 4803210964055 в м-ст “Кьор-бунар” № 1639 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2877-3. 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. 
№ ОС10-94.Т/9/14.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Трифон Николов Атанасов, чрез пълномощника му Никола Стоянов 
Джеров от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за 
имоти, находящи се в гр. Варна, както следва: 

 - 4803210964047 в ЗПЗ УПИ ХІІІ-410006 
 - 4803210964048 в ЗПЗ УПИ V-30008 
 - 4803210964049 в ЗПЗ УПИ ХІХ-1235 
 - 4803210964050 в ЗПЗ УПИ ІІІ-1234 
 - 4803210964051 в ЗПЗ № 1436 
 - 4803210964052 в ЗПЗ № 1182 
 - 4803210964053 в ЗПЗ № 1112 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
2878-3. 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. 
№ ОС10-94.А/11/14.10.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Атанас Георгиев Стоянов, чрез пълномощника му Никола Стоянов Джеров 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна, както следва: 

  - 4803210964047 в ЗПЗ УПИ ХІІІ-410006 
  - 4803210964048 в ЗПЗ УПИ V-30008 
  - 4803210964051 в ЗПЗ № 1436 
  - 4803210964052 в ЗПЗ № 1182 
  - 4803210964053 в ЗПЗ № 1112 
  - 3604221239007 в ж.к. “Вл. Варненчик” 
  - 3604221239008 в ж.к. “Вл. Варненчик” 
  - 3604221239009 в ж.к. “Вл. Варненчик” 
 /за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
2879-3. 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. № 
ОС10-2600/68/28.06.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Тодор 
Георгиев Войников – управител на хотел “Войников”, гр. Варна – 9006, м-
ст “Манастирски рид” – 2 № 237 от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за периода октомври 2010 до май 2011 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна, м-ст “Манастирски рид” – 2 № 237, хотел 
“Войников”. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

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

- изменение на типовия договор за възлагане на управление на ЕООД 
с едноличен собственик на капитала Община Варна – лечебно заведение, и 
изменение на действащите договори за възлагане на управлението на 
ЕООД с общинско участие 

- отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани 
за лечение 

- неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 
 
     Докл.:д-р И.Митковски-председател  

     ПК „Здравеопазване” 
 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 

 2880-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 141, 
ал. 7 от Търговския закон,  чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата  за реда 
за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, във връзка с предложение от 
управителите на общински лечебни заведения за доболнична помощ с вх. № 
ОС10-9100(64)10.11.2010г., Общински съвет - Варна изменя типовия 
договор за възлагане на управление на ЕООД с едноличен собственик 
на капитала на Община Варна – лечебно заведение, приет с решение № 
699-7(14)14.07.2004 г., изменен и допълнен с решение  на Общински съвет 
- Варна № 1103-18/13/18.02.2010 год., като отменя чл. 16 от  раздел  “V  



Размер и начин на плащане на възнаграждението на управителя” от типовия 
договор, със следния текст “чл. 16  Размерът на възнаграждението на 
УПРАВИТЕЛЯ се определя съгласно изискванията на чл.16 ал.3 от Наредба 
№ 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управление на лечебни заведения от ЗЛЗ”.  

2880-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, и чл. 141, ал. 7 Търговския закон,  чл. 22, ал. 1 и чл. 25, 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 подпише анекси към 
действащите договори за възлагане на управлението на ЕООД с общинско 
участие, сключени с управителите на дружеството, отразяващи 
извършеното с решение № 2880-4-1(29)15.12.2010г. на Общински съвет – 
Варна изменение в същите, считано от 10.09.2010г. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

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

 
 

    
 2881-4. 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  № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база здравен статус, Общински съвет 
– Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  
 /Резултат от поименно явно гласуване 

за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 

 
2882-4. 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-40, против-0, въздържали се-0/ 

 
          

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Д О Г О В О Р 
за възлагане на управление на ЕООД 

с едноличен собственик на капитала Община Варна – 
 лечебно заведение 

  ________________________________________________________ 
 
      Днес .................... 2004 г. на основание чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, чл. 14 от 
Наредба № 9; чл. 147, ал. 1 от Търговския закон и чл. 22, ал. 1 от "Наредба за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества" между:  
      ОБЩИНА ВАРНА, представлявана от Кирил Петров Йорданов, ЕГН 
5606141028 - Кмет на Община Варна, данъчен № 1030047911, БУЛСТАТ 
000093442 - Ю, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  
и  
................................................................................................................................  
ЕГН .........................л.к. № ........................, издаден на .................................. от 
...................................., с постоянен адрес: Варна, 
..................................................................................................................................... 
д.тел......................., сл.тел...................., GSM......................... от друга страна,  
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ /УПРАВИТЕЛ/,  
 
се сключи настоящия договор за следното:  
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
    Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява 
и представлява дружеството ..........................................................., вписано в 
регистъра на търговските дружества на ВОС под №..................., том /страница 
................... по ф.д. ............../г., данъчен № ..............................., БУЛСТАТ 
..................... с едноличен собственик на капитала Община Варна, в 
съответствие с ТЗ, "Наредба за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества", Устава на дружеството и решенията на едноличния собственик 
на капитала за осъществяване предмета на дейност на същото при условията 
на чл.3 ал.4 от ЗЛЗ.  
 
II. СРОК НА ДОГОВОРА  
    Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 3 години съгласно чл. 63, ал.3 от 
ЗЛЗ. След изтичане на тригодишния срок по ал. 1 договорът за управление 
може да бъде подновен за нов тригодишен срок с решение на Общинския 
съвет.  
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  



    Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на УПРАВИТЕЛЯ управлението на 
дружеството като се задължава до осигури подходящи условия за изпълнение 
на клаузите на настоящия договор.  
    Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
       4.1. На свободен достъп до всички работни места в дружеството;  
       4.2. Да изисква и получава информация за организационно-структурното 
и финансово-икономическо състояние на дружеството, договори, сключени с 
трети лица, както и всички първични документи, свързани с дейността на 
дружеството;  
       4.3. Да контролира работата на УПРАВИТЕЛЯ и да определя срокове, в 
рамките на които последния е длъжен да приеме мерки за отстраняване на 
констатираните недостатъци и пропуски при управлението на дружеството;  
    Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ взема решения за откриване или закриване на 
клонове след решение на Общинския съвет.  
    Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ взема решения за придобиване или отчуждаване 
на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството, 
както и за обременяването им с тежести след решение на Общинския съвет.  
    Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ взема решения за допълнителни парични вноски 
след решение на Общинския съвет.  
    Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава ликвидаторите при прекратяване на 
дружеството, освен в случай на несъстоятелност, след решение на 
Общинския съвет.  
 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ  
    Чл. 9. УПРАВИТЕЛЯТ на дружеството:  
       9.1. Управлява дружеството с грижата на добър стопанин, в интерес и 
защита на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
       9.2. Представлява дружеството пред трети лица, държавните и съдебни 
органи и финансови институции;  
       9.3. Назначава и освобождава от длъжност като спазва изискванията на 
Кодекса на труда;  
       9.4. Подписва и изпълнява колективния трудов договор като създава 
условия за социално развитие на колектива и подобряване условията на труд;  
       9.5.Упълномощава служители от дружеството за извършване на 
определени дейности, като им прехвърля права, след предварително 
съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
       9.6. Изготвя, представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ програма за дейността на 
дружеството, неговата икономическа ефективност за всяка финансова година 
и отчита нейното изпълнени;  
       9.7. Извършва структурни и организационни промени в лечебното 
заведение след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и решение на 
Общинския съвет;  



       9.8. Управлява оперативно капитала на дружеството в съответствие с 
действащата нормативна уредба, определя и контролира разходите, както и 
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ счетоводни отчети за всеки тримесечен 
период;  
       9.9. Подписва договори, свързани с дейността на дружеството при 
условията на чл.3 ал.4 от ЗЛЗ;  
       9.10. Взема предохранителни мерки за защита интересите на 
дружеството, образува съдебни дела и организира защита на последното по 
образуваните срещу него дела;  
       9.11. Приема откази от права, направени от трети лица;  
       9.12. Предоставя при поискване информация за медицинските дейности, 
разходваните ресурси за тяхната реализация и анализ на ефективността на 
дружеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
       9.13. Повишава квалификацията на персонала на дружеството чрез 
курсове и други форми на обучение за сметка на дружеството, след 
предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
       9.14. Уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за 
нововъзникнали обстоятелства, представляващи съществено значение за 
дружеството;  
       9.15. Обезпечава изпълнението на решенията на едноличния собственик 
на капитала;  
    Чл. 10. УПРАВИТЕЛЯТ на дружеството задължително предварително 
съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ решенията си за:  
       10.1. Сключване на договори за съвместна дейност;  
       10.2. Предложения до Общински съвет - Варна за сключване на договори 
за учредяване на ограничени вещни права върху имоти, включени в капитала 
на дружеството, както и обременяването им с тежести съгласно чл.105 ал.1 от 
ЗЛЗ;  
        10.3. Предложение до Общинския съвет за даване на гаранции от името 
на дружеството. 
       10.4. Предложение до Общинския съвет за издаване на запис на заповед 
и менителница. 
       10.5. Назначаване на заместник управители и главен счетоводител на 
дружеството;  
     Чл. 11. УПРАВИТЕЛЯТ на дружеството сключва договори за продажба на 
дълготрайни материални активи, включени в капитала на дружеството с 
Решение на Общински съвет - Варна, след провеждане на търг по реда и 
условията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество;  
    Чл. 12. УПРАВИТЕЛЯТ на дружеството определя наемната цена на обекти 
или на части от тях, както и на дълготрайни материални активи, включени в 
капитала на дружеството по реда и условията на Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 



Методиката за определяне на базисни цени при отдаване под наем на 
общински нежилищни имоти;  
    Чл. 13. УПРАВИТЕЛЯТ на дружеството извършва действия за 
придобиване и разпореждане с дялове на дружеството и за участие в други 
дружества с Решение на Общински съвет - Варна;  
    Чл. 14. УПРАВИТЕЛЯТ на дружеството няма право:  
       14. 1. Да се разпорежда с интелектуалната собственост на дружеството;  
       14. 2. Да огласява служебна информация, докато изпълнява задълженията 
си по този договор, както и в срок от 5 / пет / години след прекратяването му;  
       14. 3. Да извършва конкурентна дейност спрямо дружеството, докато 
изпълнява задълженията си по този договор, както и в срок от 3 / три / години 
след прекратяването му;  
       14. 4. Да участва като член на синдикални организации, докато е в сила 
този договор;  
       14. 5. Да извършва от свое лице или от чуждо име търговски сделки или 
да има регистрация като едноличен търговец;  
       14. 6. Да участва в събирателни и командитни дружества, в дружества с 
ограничена отговорност и други дружества, както и да заема длъжност в 
ръководни органи;  
       14. 7. Да е управител, контрольор или член на изпълнителен или 
контролен орган на друго дружество;  
       14. 8. Да е общински съветник, кмет, заместник кмет, секретар на община 
и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да 
упражнява такава дейност;  
       14. 9. Да работи по трудов договор, освен в управляваното от него 
лечебно заведение съгласно Чл.14 т. "а" от Устава на  
дружеството.  
 
V. РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА 
УПРАВИТЕЛЯ  
    Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя възнаграждение на управителя в 
размер на ............. % от размера на средната отчетна месечна брутна работна 
заплата в дружеството.  
      15.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ стимулира допълнително за добри финансови 
резултати по схема утвърдена от Общинския съвет;  
    Чл. 16 – отменен с решение № 2880-4-1/29/15.12.2010 г. 
    Чл. 17. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на средствата за 
работна заплата на дружеството.  
    Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на 
УПРАВИТЕЛЯ и не го компенсира за сметка на средствата за работна 
заплата на дружеството.  



    Чл. 19. Отговорност за деклариране на доходите по този договор и за 
изплащане на полагащия се данък, съгласно Закона за облагане на доходите 
на физическите лица, носи лично УПРАВИТЕЛЯТ.  
    Чл. 20. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурителни случаи за 
сметка на дружеството, върху възнаграждението, уговорено по този договор, 
при спазване изискванията на КСО, ЗЗО и нормативните актове по 
приложението им.  
    Чл. 21. Върху начислените суми като възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ се 
правят вноски във фонд "Професионална квалификация и безработица" за 
сметка на дружеството.  
    Чл. 22. В случай на временна нетрудоспособност, поради заболяване на 
УПРАВИТЕЛЯ, се заплаща парично обезщетение, предвидено в действащата 
нормативна уредба.  
 
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 23 /1/ Настоящият договор се прекратява преди изтичане на 
неговия срок, без задължение за предизвестие, на основанията, посочени в 
чл. 64, ал. 1, т. 2 - 7 ЗЛЗ. 

/2/ Настоящият договор се прекратява преди изтичане на неговия 
срок, по искане на управителя с предизвестие от 30 /тридесет/ дни, на 
основание чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗЛЗ.” 
    Чл. 24. Настоящият договор може да се прекрати едностранно от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, считано от деня на получаването 
му при следните случаи:  
       24.1. При извършено от страна на УПРАВИТЕЛЯ престъпление от общ 
характер, установено с влязла в сила присъда;  
       24.2. При възникване на някое от обстоятелствата по чл.14 от настоящия 
договор;  
       24.3. При предоставяне от страна на УПРАВИТЕЛЯ на невярна и 
непълна информация за състоянието на дружеството или съставяне и 
утвърждаване на документи с невярно съдържание;  
       24.4. При извършване на действия и бездействия от страна на 
УПРАВИТЕЛЯ, довели до вреди на дружеството, установени при проверка 
или от ДФК, или от Сметната палата, или от ТУДА, или от упълномощени 
със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ негови служители.  
       24.5. При системно неизпълнение на Решенията на Общинския съвет и 
писмените указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
      Чл. 25. Настоящият договор се прекратява едностранно преди изтичане 
на неговия срок, с писмено предизвестие със срок 30 дни, по решение на 
Общински съвет - Варна или със Заповед на Кмета на Община Варна. 
      Чл. 26. Прекратяването на този договор не освобождава УПРАВИТЕЛЯ 
от пълна имуществена отговорност за причинени виновно вреди на 
дружеството.  



    Чл. 27. При прекратяване на този договор УПРАВИТЕЛЯ се ползва от 
всички права, съгласно Закона за закрила при безработица и насърчаване на 
заетостта.  
    Чл. 28. При прекратяване на този договор поради фактическа 
невъзможност на УПРАВИТЕЛЯ да изпълнява задълженията си по него, в 
продължила повече от 60 / шестдесет / дни, същия има право на парично 
обезщетение в размер на двумесечното възнаграждение, предшестващо 
настъпването на събитието.  
 
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ  
    Чл. 29. УПРАВИТЕЛЯТ има право на платен годишен отпуск в размер на 
20 / двадесет / работни дни за съответната календарна година, след 
съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
    Чл. 30. За времето по чл.29 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на УПРАВИТЕЛЯ 
възнаграждение изчислено по реда на чл.177 от КТ.  
    Чл. 31. В случай на необходимост на УПРАВИТЕЛЯ може да се разреши и 
ползване на неплатени присъствени дни над размера , посочен в чл.29, 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
    Чл. 32. С решение на Общото събрание на работниците и служителите на 
дружеството, УПРАВИТЕЛЯТ може да ползва социалните фондове и 
формите на социално обслужване, отразени в сключения Колективен трудов 
договор, с изключение на тези, които съгласно действащата нормативна 
уредба са елемент на брутно трудово възнаграждение.  
    Чл. 33. Страните по този договор могат да се уговорят за промени в 
условията на договора, при последващи изменения на нормативната база, 
промяна на икономическите условия и решения на едноличния собственик на 
капитала на дружеството.  
    Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
гражданското и търговско законодателство на Република България. При 
невъзможност на страните да постигнат споразумение по спорните въпроси, 
свързани с приложението на договора, те отнасят спора си за решаване пред 
Арбитражния съд, като тази клауза от договора има силата на арбитражно 
споразумение между тях и може да се денонсира само във формата на самия 
договор при наличието на изрично съгласие за това и у двете страни.  
Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра - един за 
УПРАВИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 
 УПРАВИТЕЛ:      ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
         КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА  
----------------------------      ----------------------------  
/................................../      /................................../ 
 



 Настоящият типов договор е приет с решение на ОбС – Варна № 699-
7(14)/14.07.2004 г.; променен и допълнен с решение на ОбС – Варна № 1103-
18(13)/18.02.2009 г.; №2880-4-1/29/15.12.2010 г. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ПРИЛОЖЕНИЕ  

       КЪМ РЕШЕНИЕ №2881-4 

 
1. Иван Василев Янакиев, гр. Варна, ж.к. ”Вл.Варненчик”, бл. 404, вх. 15, ет. 1, ап. 211, 

молба вх.№ РД10-94.И/168/07.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 2. Добринка Янева Златинова, гр. Варна, ул. ”Хан Маламир” 12, ет. 1, ап.2, молба вх.№ 
РД10-94.Д/371/28.10.2010г. -  1000лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 3. Тодорка Йорданова Стоянова, гр. Варна, бул.”Вл. Варненчик”, бл.28, вх.Е, ет. 8, 
ап.111, молба вх.№ РД10-94.Т/102/27.07.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 4. Златка Ангелова Атанасова,  гр. Варна, ул. ”Георги Пиячевич” 4, молба вх.№ РД10-
94.З/63/26.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 5. Атче Реджебова Османова,  гр.Варна, ж.к. ”Владиславово”, ул.”Боян Илиев” №19, 
молба вх.№ РД10-94.А/259/19.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 6.Димитра Гоеоргиева Ангелова, гр.Варна, ул.”Фредерик Кюри” 16, вх. Б, ет. 4, ап. 36, 
молба вх.№ РД10-94.Д/244/19.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 7. Миглена Ангелова Николова, гр.Варна, ул.”Розова долина” № 36, молба вх.№ РД10-
94.М/309/14.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 8. Венета Демирова Христова, гр.Варна, ул.”Розова долина” 40, молба вх.№ РД10-
94.В/198/08.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 9. Николай Георгиев Черкезов, гр.Варна, ул.”Гомел” 3, молба вх.№ РД10-
94.Н/284/01.11.2010г. -  1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 10. Станка Николова Андреева,   гр. Варна, бул.”Цар Освободител” 105, вх. Б, ет. 6, ап. 
32, молба вх.№ РД10-94.С/270/05.07.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 11. Анифе Аликоч Халил,   гр. Варна, ул. ”Горна студена” № 71, молба вх.№ РД10-
94.А/232/01.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 12.Калинка Василева Василева,  гр. Варна, ул. ”Наум ” № 35А, молба вх.№ РД10-
94.К/202/19.07.2010г. -  200лв. за сина й Сашо Калинов Василев, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

13. Агоп Мъгърдич Хазарян,   гр. Варна, ул."Парижка комуна" №15, молба вх. № РД10-
94.А/288/16.08.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 14.Людмил Стоянов Христов,   гр. Варна, ул."Панорамна" №13, молба вх. № РД10-
94.Л/97/17.08.2010 г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

  15.Теменужка Красимирова Асенова,   гр. Варна, ул. "Новгород" № 41, молба вх. № 
РД10-94.Т/109/18.08.2010 г. - 200лв. за дъщеря й Мелиса Теменужкова Красимирова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   



 16.Антония Орлинова Маринова,   гр.Варна, ул. “Пролет" № 5, молба вх. № РД10-
94.А/292/19.08.2010 г. - 200лв. за дъщеря й Гюлтян Велиева Ахмедова, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

17.Михаил Ангелов Христов, с.Каменар, община Варна,  ул. "Бреза" № 53, молба вх. № 
РД10-94.М/362/20.08.2010 г. - 300лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

18.Цветанка Симеонова Христова,   с. Каменар, община Варна, ул. "Бреза" № 53, молба 
вх. № РД10-94.Ц/55/20.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

19.Фана Маринова Асенова, с. Каменар,  община варна, ул."Люляк" № 11, молба вх. № 
РД10-94.Ф/25/13.08.2010 г. - 500лв. за сина й Ангел Димитров Парушев, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 20.Руска Генчева Неделчева, гр. Варна, ул. "Студентска" бл.14, вх. И, ет. 2, ап. 28, молба 
вх. № РД10-94.Р/180/23.08.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 21.Стефан Захариев Георгиев,   гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 115, вх. 5, ет. 6 ап. 36, 
молба вх. № РД10-94.С/336/25.08.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

  22.Цоню Методиев Маринов,   гр. Варна,  ул. "Боян Илиев" 15, молба вх. № РД10-
94.Ц/46/05.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 23.Диана Йорданова Кирова, гр. Варна, ж.к. "Младост" ІV, бл. 113, вх. 6, ет. 1, ап. 86, 
молба вх. № РД10-94.Д/273/09.08.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 24.Стефка Тодорова Николова, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" , бл. 4, вх. 4, ет. 4, ап. 48, 
молба вх. № РД10-94.С/314/09.08.2010 г. -  500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 25.Сийка Асенова Василева, гр. Варна, ул. "Огражден" № 14, молба вх. № РД10-
94.С/315/09.08.2010 г.  - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 26.Йордан Димитров Чавдаров, гр. Варна,  ул. "Тихомир"  №26, молба вх. № РД10-
94.Й/58/25.08.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 27.Величка Андреева Петрова, гр. Варна, ул. "Пролет" №10, молба вх. № РД10-
94.В/242/25.08.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 28.Сали Халилов Салиев, гр.Варна, кв. «Аспарухово», ул."Розова долина" №17А, молба 
вх. № РД10-94.С/341/27.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 29.Гълъбина Сашева Салиева, гр. Варна, кв. «Аспарухово», ул."Розова долина" №17А, 
молба вх. № РД10-94.Г/178/27.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 30.Анка Стефанова Илиева, с. Каменар, община Варна, ул."Акация" №8А, молба вх. № 
РД10-94.А/303/27.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

  31.Тодорка Галенова Катева,  гр. Варна, ул. "Батак" № 6, ет. 3 ап. 16, молба вх. № РД10-
94.Т/120/30.08.2010 г. - 2000лв. за дъщеря й Христина Дамянова Катева, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     



 32.Хабибе Алиева Сюлейманова, с. Каменар, община Варна, ул. "Дъб"  №20, молба вх. № 
РД10-94.Х/73/30.08.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 33.Гюлю Азис Сали, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик",  ул. "Ст. Доспевски" № 1, молба вх. 
№ РД10-94.Г/157/04.08.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 34.Венета Сашева Асенова,  гр. Варна, кв. «Аспарухово» ул. "Розова. долина" № 32, молба 
вх. №  РД10-94.В/224/04.08.2010 г. - 200лв. за сина й Сашо Венетов Сашев, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

 35.Гиргина Добринова Костова, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ул."Светослав Минков" 
№41, молба вх. №  РД10-94.Г/170/20.08.2010 г. -  200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 36.Стоил Георгиев Костов,  гр. Варна, ул."Народни будители" № 11, вх. А ап.1, молба вх. 
№ РД10-94.С/318/11.08.2010 г. - 400лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 37.Спаска Иванова Мишева,  гр. Варна, ул. "Горна Студена" №58, молба вх. № РД10-
94.С/335/24.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 38.Нели Димитрова Дамянова,  гр. Варна,  к-с "Чайка", бл. 56, ет. 3, ап. 11, молба вх. № 
РД10-94.Н/213/10.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 39.Кирилка Недялкова Делчева,  гр. Варна, ул.”Любен Каравелов”, №51, ет.3, ап.8, молба 
вх.№ РД10-94.К/305/03.11.10г. - 5000лв. за сина й Самуел Венциславов Богацки, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

 40.Хюсеин Халил Мустафа,   гр. Варна, ул. “Петко Напетов” № 52, молба вх. № РД10-
94.Х/82/27.09.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

  41.Желязко Димитров Саблев,   гр. Варна,  ул. “Брегалница” № 60, вх. Д, ет. 4, ап. 52, 
молба вх. № РД10-94.Ж/67/27.09.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 42.Минка Николова Янева, гр. Варна, ж.к. “Трошево”, бл. 51, вх. Б, ет. 6, ап. 95, молба вх. 
№ РД10-94.М/402/14.09.2010г. -  1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 43.Станка Георгиева Райчева, гр. Варна, ул. “Доброволци”, бл.1, вх.1 ет.6, ап.93, молба 
вх.№ РД10-94.С/381/23.09.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 44.Албенка Стефанова Иванова,  гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Розова долина” № 48, 
молба вх. № РД10-94.А/324/21.09.2010г. - 200лв, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 45.Дена Цвяткова Николова,   гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”,  бл. 213, вх. 1, ет. 1, ап. 1, 
молба вх. № РД10-94.Д/328/27.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 46.Емилия Ангелова Ризова, гр. Варна, ул. “Барутен погреб” № 65, молба вх. № РД10-
94.Е/147/27.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 47.Кръстю Димитров Кръстев, гр. Варна, ж.к. “Младост”,  бл. 136, ет. 14, ап. 141, молба 
вх. № РД10-94.К/254/13.09.2010г. - 800лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     



 48.Атанас Атанасов Димитров, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 168, молба вх. № РД10-
94.А/314/09.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 49.Славка Лазарова Тодорова, гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик”, бл. 47, ет.3, ап.14, молба 
вх. № РД10-94.С/362/09.09.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 50.Керанка Великова Пунчева, гр. Варна, ул. “Свобода”, бл.22, вх.2, ет.6, ап.122, молба 
вх.№ РД10-94.К/251/09.09.2010г. - 2000лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 51.Юлия Сашева Алдинова, гр. Варна, ул. “Никола Корчев” № 28, молба вх. № РД10-
94.Ю/48/09.09.2010г. - 300лв. за дъщеря й Наталия Демирова Асенова, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 52.Тоня Желязкова Атанасова,   гр. Варна, ул. “Деде Агач” № 20, молба вх. № РД10-
94.Т/127/07.09.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 53.Мария Йорданова Михайлова, гр. Варна, ул. “Тимок” № 5, молба вх. № РД10-
94.М/394/08.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 54.Еленка Христова Колева,   гр. Варна, ж.к. “Трошево”, бл. 13, вх. Г, ет. 1, ап. 49, молба 
вх. № РД10-94.Е/142/13.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 55.Румяна Минчева Петрова,   гр. Варна, ул. “Тимок” № 4, молба вх. № РД10-
94.Р/187/02.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 56.Алдин Руменов Самуилов,  гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” № 85, молба вх. № РД10-
94.А/309/02.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 57.Кръстю Тодоров Тодоров,   гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 125, вх. 4, ет. 8, ап. 96, молба 
вх. № РД10-94.К/247/02.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 58.Велика Тодорова Тодорова, гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 125, вх. 3, ет. 3, ап. 56, 
молба вх. № РД10-94.В/253/01.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 59.Сийка Костова Маринова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 308, вх. 6, ет. 1, ап. 108, 
молба вх. № РД10-94.С/343/31.08.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 60.Гюлю Исмаил Хасан,  гр. Варна, ул. “Горна студена” № 55, молба вх. № РД10-
94.Г/183/31.08.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 61.Камен Людмилов Григоров, гр. Варна, м-ст. “Траката” 520-6 866, молба вх. № РД10-
94.К/244/01.09.2010г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 62.Мюсабие Ахмедова Али, гр. Варна, ул.”Пролет” № 2, молба вх. № РД10-
94.М/386/01.09.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 63.Тодор Ставрев Янев, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 52, молба вх. № РД10-
94.Т/132/15.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     



 64.Йовко Димитров Пеев,  гр. Варна, ул. “Иван Нивянин” № 6, молба вх. № РД10-
94.Й/64/16.09.2010г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 65.Евгени Александров Петров, гр. Варна, ул. “Пролет” № 6, молба вх. № РД10-
94.Е/145/17.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 66.Ася Руменова Атанасова, гр. Варна, ул. “Самарско знаме” № 43, РД10-
94.А/319/17.09.2010г. - 400лв. за дъщеря й Албена Алдин Исмаил, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 67.Янка Георгиева Кираджиева, гр. Варна, ул. ”Хаджи Стамат” бл.35, вх. Б, ет. 5, ап. 25, 
молба вх. № РД10-94.Я/48/14.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 68.Къймет Алиева Шабанова,   гр. Варна, ул. “Рожен” № 3, молба вх. № РД10-
94.К/256/14.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 69.Лилия Николова Казанджиева, гр. Варна, бул. “Чаталджа” бл. 35, вх. А, ет. 6, ап. 50, 
молба вх. № РД10-94.Л/110/23.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 70. Байзар Киркорова Петрова,  гр. Варна, ул. “Рали Мавридов” № 36, молба вх. № РД10-
94.Б/105/24.09.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 71.Любен Живков Николов, гр. Варна, ул. “Моряшка” № 13, молба вх. № РД10-
94.Л/109/20.09.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 72.Силвия Любенова Савова, гр. Варна, ул. ”Розова долина” № 56, молба вх. № РД10-
94.С/376/20.09.2010г. - 200лв. за дъщеря й Азусена Асенова Сашева, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 73.Румен Алдинов Демиров, гр. Варна, ул. “Сава” № 51, молба вх. № РД10-
94.Р/198/20.09.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 74.Марийка Димитрова Панайотова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 31, вх. 1, ет. 1, 
ап. 2, молба вх. № РД10-94.М/418/20.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 75.Баласка Ганчева Атанасова,   гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл.21, вх.8, ет.1, ап.2, 
молба вх. № РД10-94.Б/101/20.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 76.Радослав Димитров Николов,   гр. Варна,  ул. “Горски пътник” № 13, молба вх. № 
РД10-94.Р/202/23.09.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 77.Петранка Йорданова Георгиева, гр. Варна, ул. “Доброволци” бл.1, вх. 1, ет. 6, ап. 93, 
молба вх. № РД10-94.П/198/23.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 78.Недялка Ангелова Алекова,  с. Каменар,  Община Варна, ул. “Ясен” № 11, молба вх. № 
РД10-94.Н/259/21.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 79.Цветанка Йовчева Страшимирова, гр. Варна, ул. “Христина Морфова” № 11, молба 
вх. № РД10-94.Ц/63/21.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     



 80.Гюлшен Хасан Халил,  гр. Варна, ул. "Ст. Доспевски" № 1, молба вх. № РД10-
94.Г/207/07.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 81.Венцеслав Анастасов Иванов, гр.Варна, м-ст “Евксиноград”-вилна зона, ул. 14 № 10, 
молба вх. № РД10-94.В/289/08.10.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 82.Халил Хюсеинов Халилов,   гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 21, ет. 3, ап. 
30, молба вх. № РД10-94.Х/85/11.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 83.Мартин Николов Адамов, гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Мария Бацарова" № 3, молба 
вх. РД10-94.М/452/11.10.2010 г. - 2000лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 84.Красимир Стефанов Демиров,   гр. Варна, ул. "Боян Илиев" № 5, молба вх. № РД10-
94.К/281/11.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 85.Димо Веселинов Василев, гр. Варна, ул. "Тихомир" 21, вх.  Б, ет. 7, ап. 64, молба вх. № 
РД10-94.Д/351/12.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 86.Ивайло Петров Тодоров,   гр. Варна, ул. "Самарско знаме" 1, вх. В, ет. 6, ап. 65, молба 
вх. № РД10-94.И/255/12.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 87.Димитър Ламбов Райчев,   гр. Варна, ж.к. "Изгрев 565, п.к. 15, молба вх. №  РД10-
94.Д/350/12.10.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 88.Роза Шидерова Пеева,  гр. Варна, ул. Александър Василев" № 47, молба вх. № РД10-
94.Р/217/13.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 89.Кадрия Мюмюн Мехмед,   гр. Варна, ул. "Братя Миладинови"  № 86, вх. А, ет. 4 
/тавана/, молба вх. № РД10-94.К/277/05.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 90.Иклиме Илязова Исмаилова, гр. Варна, ул. "Народни будители" № 95, молба вх. № 
РД10-94.И/249/06.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 91.Таня Стефанова Калчева, гр. Варна, ул. "Горна студена" № 65, молба вх. № РД10-
94.Т/139/08.10.2010 г. - 200лв.за сина й Наско Танев Стефанов, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 92.Доротея Желева Демирова,  гр. Варна, ул. "Цар Иван Срацимир" 18А, молба вх. № 
молба вх. № РД10-94.Д/353/13.10.2010 г. - 700лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 93.Лиляна Страхилова Манолова,   гр. Варна, ул. "Розова долина" № 48В, молба вх. № 
РД10-94.Л/114/29.09.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 94.Фани Сашева Георгиева, гр. Варна, ул. "Ангеларий" № 19, молба вх. № РД10-
94.Ф/30/30.09.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 95.Тодор Проданов Тодоров, гр. Варна, кв. "Възраждане", бл. 45, вх. 6, ап. 126, молба вх. 
№ РД10-94.Т/138/05.10.2010 г. -  200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     



 96.Петър Андреев Георгиев, гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 108, вх. 5, ет. 4, ап. 36, молба 
вх. № РД10-94.П/218/02.11.2010 г. - 800лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 97.Демир Яшар Демир, гр. Варна,  ул. "Пробуда" № 191, молба вх. № РД10-
94.Д/380/02.11.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 98.Ирина Желева Георгиева, гр. Варна, бул. "Сливница"  №  95, вх. В, ет. 1, ап. 9, молба 
вх. № РД10-94.И/263/20.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 99.Йорданка Атанасова Петрова,  гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", бл. 408, вх. 18, ет.7, ап. 
19, молба вх. № РД10-94-Й/74/20.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

 100.Павлина Миткова Павлова, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", бл. 35, вх. 1, ап. 18,молба 
вх. № РД10-94.П/210/20.10.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

101.Сание Халил Хасан,  гр. Варна, ул. "Розова долина" № 50, молба вх. № РД10-
94.С/413/15.10.2010 г. -  200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

102.Йорданка Манолова Правчанска, гр.Варна, ул. ”Добри войников” 5, ет.4, ап.8, молба 
вх.№ РД10-94.Й/82/08.11.2010г.  - 6000лв. за сина й Николай Валентинов Правчански, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.      

103.Гинка Димова Ангелова, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", бл. 407, вх. 7, ет. 5, ап. 109, 
молба вх. № РД10-94.Г/213/20.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

104.Иванка Панева Динкова, гр. Варна, ул. "Наум" № 23А, молба вх. № РД10-
94.И/259/13.10.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

105.Йорданка Сашева Илиева, с. Каменар, община Варна, ул. "Бреза" № 41, молба вх. № 
РД10-94.Й/20/17.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

106.Борис Георгиев Иванов, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 24, вх. 13, ап. 62, молба 
вх. № РД10-94.Б/119/29.10.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

107.Софка Андреева Яшкова, с. Каменар, община Варна, ул. "Бреза" № 55, молба вх. № 
РД10-94.С/428/27.10.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

108.Еленка Гавраилова Дойчева, гр. Варна, ул. "Дончо Ватаха" № 4, молба вх. № РД10-
94.Е/159/27.10.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

109.Костадин Георгиев Костов,   гр. Варна, ул. "Подвис", бл. 26, вх. Б, ет. 2, ап. 17, молба 
вх. № РД10-94.К/296/27.10.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

110.Вера Стойкова Брайнова,   гр. Варна, ул. "Средец" № 38, молба вх. № РД10-
94.В/304/26.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

111.Лиляна Зюмбюлкова Иванова,  гр. Варна, ул. "Наум" № 97, молба вх. № РД10-
94.Л/119/21.10.2010 г. - 200лв. за сина й Бисер Лилянов Иванов, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      



112.Елена Димитрова Георгиева,   с. Каменар, община Варна, ул. "Калина" № 14, молба 
вх. № РД10-94.Е/158/21.10.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

113.Пламен Ненов Иванов,   гр. Варна, ул. "Никола Козлев" № 26, молба вх. № РД10-
94.П/212/21.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

114.Ася Демирева Дерменджиева,   гр. Варна, ул. "Доброволци" № 19, ет.6 ап. 85, молба 
вх. № РД10-94.А/341/11.10.2010 г. - 400лв. за съпруга й Аспарух Никодимов Дерменджиев,  
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.      

115. Йорданка Желязкова Генова,  гр.Варна, ул.”Д-р Железкова”, бл.55, ет.1, ап.3, молба 
вх. № РД10-94.Й/85/17.11.2010г. - 5000лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

116. Роза Тихомирова Алексиева, гр. Варна, ул. "Гургулят" № 4, молба вх. № ЗР10-
94.Р/245/10.11.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.       

117. Димка Христова Янакиева,  гр. Варна, ж.к."Вл. Варненчик" 404, вх. 15, ет. 1, ап. 211, 
молба вх. № РД10-94.Д/392/09.11.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

118. Янко Алексиев Манолов, гр. Варна, ул. "Браила" № 7, молба вх. № РД10-
94.Я/57/09.11.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.       

119. Васил Витанов Стефанов,   гр. Варна, ул. "Д-р Селименски" № 105, молба вх. № 
РД10-94.В/318/09.11.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

120. Ирина Петкова Казанджиева,  гр. Варна, ж.к. "Възраждане" бл. 1, ет. 13, вх. 1, ап. 75, 
молба вх. № РД10-94.11/286/08.11.2010 г. - 2000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

121. Кемал Хюсеин Сали, гр. Варна, ул. "Пролет" № 3, молба вх. № РД10-
94.К/317/05.11.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

122. Даут Исмаилов Османов, гр. Варна, ул. "Райко Даскалов" № 40, молба вх.в № РД10-
94.Д/389/08.11.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

123. Ася Юриева Методиева, гр. Варна, ул. "Ангеларий" № 24, молба вх. № РД10-
94.А/374/08.11.2010 г. - 200лв. за сина й Христо Бисеров Михайлов, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

124. Анна Тодорова Йолчева,  гр. Варна, ул. "Петко Ю. Тодоров" № 54, ет. 3, ап. 7, молба 
вх. № РД10-94.А/372/04.11.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

125. Никола Драганов Ценов, гр. Варна, ж.к. “Трошево”, бл. 42, ет. 8, ап. 48, молба вх. № 
РД10-94.Н/297/04.11.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

126. Иванка Иванова Илиева,  гр. Варна, ж.к. “Трошево “ бл. 3, вх. Г, ет.2, ап. 5, молба вх. 
№ РД10-94.И/280/04.11.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

 127. Емилия Йорданова Стайкова, гр. Варна, ул. "Първи май" № 30, ет. 8, ап. 30, молба 
вх. № РД10-94.Е/167/04.11.2010 г.- 500лв. за дъщеря й Георгия Стайкова Василева, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.      



128. Йосиф Росенов Каменов, гр. Варна, ул. "Пробуда" 67 А, молба вх. № РД10-
94.Й/81/04.11.2010 г. -   300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

129. Ласко Маринов Ласков, гр. Варна, ж.к. "Възраждане ", бл.71, вх. А, ет.1, ап. 1, молба 
вх. № РД10-94.Л/125/03.11.2010 г. -   400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

130 Яшар Нурхан Мехмед,  гр. Варна, ул. "Ангеларий" № 30, молба вх. № РД10-
94.Я/52/03.11.2010 г.  -  200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

131. Тодор Тодоров Петров, гр. Варна, ж.к. "Възраждане" № 23, ет. 9, ап. 48, молба вх. № 
РД10-94.Т/152/01.11.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.       

132. Михаил Алексиев Ангелов,  с. Каменар, община Варна, ул. "Липа" № 42, молба вх. № 
РД10-94.М/486/02.11.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

133. Злати Асенов Минчев, с. Каменар, община Варна, ул. "Ясен" № 23, молба вх. № РД10-
94.З/90/02.11.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.       

134. Йорданка Тодорова Георгиева, гр. Варна, ул. "Ак. Методи Попов" № 2, молба вх. № 
РД10-94.Й/80/03.11.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.       

135. Велико Тодоров Недков, гр. Варна, ул. "Кокиче",  бл. 9, ет. 13, ап. 61, молба вх. № 
РД10-94-В/325/15.11.2010 г. -  500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

136. Бисер Димитров Георгиев, гр. Варна, жк. ”Изгрев” -2 907А, молба с вх.№ РД10-
94.Б/128/16.11.2010г. - 800лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

137. Петко Радославов Петков, гр.Варна, ул.”Светослав Минков”27, молба вх.№ РД10-
94.П/236/24.11.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.       

138. Елмаз Салиева Велиева, гр.Варна, ул.”Розова долина” №30, молба вх.№ РД10-
94.Е/172/24.11.2010г. - 200лв. за сина й Стоян Красимиров Стоянов, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

139. Ивелин Атанасов Костов,   гр. Варна, ул.”Георги Бакалов”, бл.17, вх.1, ет.6, ап.21, 
молба вх.№ РД10-94.И/296/23.11.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

140. Юлиан Георгиев Иванов, гр. Варна, ж.к. ”Вл.Варненчик”, бл.407, вх.11, ет.3, ап.188, 
молба вх. № РД10-94.Ю/62/22.11.2010г. - 1000лв. за дъщеря му Анжела Юлианова Иванова, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.      

141. Анка Асенова Минчева,  гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” № 65, молба вх.№ РД10-
94.А/390/22.11.10г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

142. Михрижан Исмаил Ахмед, гр. Варна, ул. ”Горна студена” № 38, молба вх.№ РД10-
94.М/512/22.11.2010г. - 200лв. за дъщеря й Хатче Михрижан Исмаил, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

143. Борис Илиев Стефанов, гр.Варна, ул. ”Иларион Макариополски” №21, молба вх.№ 
РД10-94.Б/131/19.11.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.       



144. Георги Иванов Калчев,  гр. Варна, ул. ”Д-р Селименски”№77, молба вх. №РД-
94.Г/228/19.11.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

145. Рени Николова Стоянова, гр. Варна, ул. ”Д-р Желязкова” 6, вх. 3, ет.5, ап.17, молба 
вх.№ РД10-94.Р/252/16.11.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

146. Нели Йосифова Казанджиева,  гр. Варна, ул.”Кирил и Методий”36, вх.А, ет.4, ап.71, 
молба вх.№ РД10-94.Н/311/16.11.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

147. Симеон Димитров Симеонов,  гр. Варна, ж.к. ”Вл.Варненчик”, бл.7, вх.6, ет.2, ап.106, 
молба вх.№ РД10-94.С/460/16.11.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

148. Емилия Борисова Николова, гр. Варна, ул.” Иларион Макариополски” №21, молба 
вх.№ РД10-94.Е/170/16.11.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

149. Иванка Иванова Минкова,  гр. Варна, ж.к.”Вл.Варненчик” 402, вх. 13, ап. 257, молба 
вх. № РД10-94.И/287/15.11.2010г. - 500лв, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

150. Санда Тодорова Вуцева,   гр. Варна, ж.к.”Владиславово”, бл. 21, вх 13, ет. 3, ап. 9, 
молба вх.№ РД10-94.С/456/15.11.2010г. -  300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

151. Георги Асенов Митков, гр. Варна, кв. Аспарухово ул. "Гривица" № 28, молба вх. № 
РД10-94.Г/87/19.04.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

152. Ася Андрева Димитрова, гр. Варна, ул. "Новогород" 15А, молба  вх. №  РД10-
94.А/165/29.04.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

153. Параскева Петрова Пецанова, гр. Варна, ж..к. "Възраждане" бл. 44, вх. 3, ет. 6, ап. 88, 
молба вх. № РД10-94.Г/238/25.11.2010 г. - 200 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

154. Михаилка Михайлова Станева, с. Тополи, община Варна, ул. "Александър 
Димитров" № 53, молба вх. №  РД10-94.М/520/25.11.2010 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

155. Елена Димитрова Жекова,  ул. "Иван Богоров" № 13, молба вх. № РД10-
94.Е/174/25.11.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.       

156. Валентин Йорданов Димитров,  гр. Варна, ул. "Антон Франге" № 50, молба вх. №  
РД10-94.В/357/29.11.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.      

157. Илко Йосифов Петков,  гр. Варна, ул. "Петко Напетов" № 34, молба вх. № РД10-
94.И/305/29.11.2010 г.  - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

159. Алиибрям  Рамаданов Халилов, гр. Варна ж.к. "Младост" 155, ет. 13, ап. 84, молба вх. 
№ РД10-94.А/399/26.11.2010 г. - 500 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

160. Неделка Димитрова Драганова,  гр. Варна, к.к.”Св. Св. Константин и Елена”, ДСХ 
“Гергана”, молба вх.№ РД10-94.Н/183/05.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



161. Хабибе Сали Исмаил, гр. Варна,  ул. ”Браила” 13, молба вх.№ РД10-
94.Х/61/29.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

162. Станка Николова Димитрова,  гр. Варна, ул.”Витко Христов” № 51, молба вх.№ 
РД10-94.С/271/05.07.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

 163. Корнелия Ангелова Маринова, гр. Варна, ул. ”Арх.Петко Момилов” 18, ет.3, ап.70, 
молба вх.№ РД10-94.К/212/29.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

 164. Иванка Герчева Соловьова,  гр. Варна, ж.к. ”Младост”, бл. 139, вх.7, ет. 2, ап. 143, 
молба вх.№ РД10-94.И/179/19.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

165.Надежда Златева Димитрова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 216, вх. 5, ет. 5, ап. 
146, молба вх.№ РД10-94.Н/196/19.07.2010г. - 200лв. за сина й Алпер Назиф Расим, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

166. Бранимир Петков Ангелов,   гр. Варна, ж.к. ”Младост”, бл. 104, вх. 2, ет. 7, ап. 19, 
молба вх.№ РД10-94.Б/83/23.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

167. Петър Петров Куртев, с. Константиново, община Варна, ул.”Трети март” 1, молба 
вх.№ РД10-94.П/156/21.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

168. Анета Кирилова Пандова, гр. Варна, ул.”Петко Каравелов” № 11, вх. 1, ет. 4, ап. 20,  
молба вх.№ РД10-94.А/107/16.03.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

  169. Светла Асенова Авренска, гр. Варна, ул.”Чонгора” 78, молба вх.№ РД10-
94.С/265/01.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 170. Неджибе Ахмед Исмаил, гр.Варна, ул.”Браила” 57, молба вх.№ РД10-
94.Н/178/01.07.2010г. - 300лв. за дъщеря й Румяна Емилова Манолова, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 171. Иван Тодоров Йорданов, гр.Варна, ул.”Бяла черква” 14, ет.2, ап.5, молба вх.№ РД10-
94.И/171/07.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

  172. Елена Костова Митева,   гр. Варна, ул. ”Беласица” 42, молба вх.№ РД10-
94.Е/108/06.07.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 173. Софка Петкова Димитрова,   гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 227 вх. 1 ет. 2 ап. 5, 
молба вх. РД10-94.С/317/11.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 174. Кера Николова Йорданова, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ул."Светослав Минков" 
№24, молба вх. № РД10-94.К/232/20.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 175. Анка Костова Христова,   гр. Варна, ул. "Браила" № 5, молба вх. № РД10-
94.А/285/09.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 176. Силвия Стойчева Димитрова, гр. Варна, ул."Бенковски" №81, ет. 15, ап. 72, молба 
вх. № РД10-94.С/321/13.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



  177. Гинка Маркова Божилова,  гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл.13, вх. 3, ет. 4, ап. 71, 
молба вх. № РД10-94.Г/175/26.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 178.  Нина Димитрова Илиева,  гр. Варна, ул. "Панорамна" №11, молба вх. № РД10-
94.Н/227/26.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 179. Янка Петрова Илиева,   гр. Варна, ул. "Панорамна"  №11, молба вх. № РД10-
94.Я/40/26.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 180. Ясен Бисеров Михайлов, с.Каменар, община Варна, ул."Липа" №21, молба вх. № 
РД10-94.Я/42/27.08.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 181. Фатма Мехмед Исмаил, гр. Варна, ул.”Горна студена” № 71, молба вх. № РД10-
94.Ф/28/29.09.2010г. -  300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 182. Пенчо Славов Цанев, гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 26, вх. 2, ет. 6, ап. 18, молба 
вх. № РД10-94.П/191/13.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 183. Зюмбюлка Демирова Михайлова,   гр. Варна, ул. “Пробуда” № 176, молба вх. № 
РД10-94.З/80/07.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 184. Идриз Али Мехмед,   гр. Варна, ул. “Горна студена” № 73, молба вх. № РД10-
94.И/227/13.09.2010г. - 200лв, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 185. Руска Василева Йорданова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 406, вх. 24, ет. 1, ап. 
27, молба вх. № РД10-94.Р/185/01.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 186. Гюнер Юмер Алиосман,   гр. Варна, ул. “Самарско знаме” № 40, молба вх. № РД10-
94.Г/191/15.09.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 187. Надежда Асенова Ангелова,  гр. Варна,  ул. “Калач” № 38, молба вх.№ РД10-
94.Н/257/17.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 188. Николай Иванов Николов, гр. Варна,  ул. “Доктор Железкова” бл. 16, вх. Е, ет. 7, ап. 
13, молба вх. № РД10-94.Н/252/15.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

  189. Зюмбюлка Асенова Любомирова, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 35, вх. 1, ет. 2, 
ап. 5, молба вх. № РД10-94.З/87/24.09.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 190. Стефан Павлов Събев, гр. Варна, ул.”Евлоги Георгиев”, бл. 9, вх. 17, ет. 1, ап. 54, 
молба вх. № РД10-94.С/453/11.11.10г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 191. Роза Асенова Борисова,   гр. Варна, ул. "Гургулят" № 16, молба вх. № РД10-
94.Р/211/04.10.2010 г.  - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 192. Велика Димитрова Георгиева,  гр. Варна, ж.к. Вл.Варненчик, бл. 405, вх. 11, ет. 1, ап. 
50, молба вх. № РД10-94.В/288/08.10.2010 г. -  200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



 193. Никола Николов Георгиев,   гр. Варна, ж.к.  Вл. Варненчик, бл. 405, вх. 11, ет. 1, ап. 
50, молба вх.№ РД10-94.Н/272/08.10.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 194. Рахим Хасан Али,  гр. Варна, кв. "Владиславово" ул. "Боян Илиев" № 25, молба вх.  
№  РД10-94.Р/224/19.10.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 195. Роза Рускова Михайлова,  с. Каменар, община Варна, ул. "Липа" № 21, молба вх. № 
РД10-94.Р/219/14.10.2010 г. - 200лв. за сина й Христо Ясенов Михайлов, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 196. Живко Стефанов Христов, гр. Варна, ул. "Крайезерна" № 5А, молба вх. № РД10-
94.Ж/69/30.09.2010 г.  - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 197. Цветана Павлова Иванова,  гр. Варна, ул. "Кап. Райчо Николов" бл. 116, вх. 1,  ет. 1, 
ап. 2б, молба вх. № РД10-94.Ц/67/19.10.2010 г. -  400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 198. Хюсеин Али Яшар,  гр. Варна, ул. "Розова долина" № 30, молба вх. № РД10-
94.Х/92/29.10.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 199. Фиданка Василева Хасанова,   гр. Варна, ул. "Младост" 12, молба вх. № РД10-
94.Р/64/25.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 200. Невяна Ивова Каменова,   гр. Варна, ул. "Пробуда" № 67А, молба вх. № РД10-
94.Н/289/04.11.2010 г. -  300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 201. Емилия Алекова Христова,   гр. Варна, ул. "Наум" № 37, молба вх. №  РД10-
94.Е/166/04.11.2010 г. -  200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 202. Зорница Парушева Захариева, гр. Варна, ул.”Горна студена” №79, молба вх.№ РД10-
94.З/96/23.11.2010г - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 203. Надежда Миткова Захариева,  гр. Варна, ул. ”Ясен” №5А, молба вх.№ РД10-
94.Н/314/23.11.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 204. Анастасия Димитрова Йорданова,  гр. Варна, ул.”Д-р Железкова” №8, вх. 4, ет. 6, ап. 
22, молба вх.№ РД10-94.А/386/16.11.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

 205. Роза Желязкова Йосифова, гр. Варна, ул. ”Петко Напетов” 34, молба вх.№ РД10-
94.Р/256/29.11.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  
        КЪМ РЕШЕНИЕ №2882-4 
 
1. Росица Асенова Чанталиева,   гр. Варна, ул. "Джузепе Гарибалди” 11, молба вх. № 

РД10-94.Р/152/22.07.2010 г.   - няма основание за отпускане на средства за лечение  
2. Емилия Красимирова Асенова, гр. Варна, ул. "Джузепе Гарибалди” 11, молба вх. № 

РД10-94.Е/113/22.07.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.   
3. Росица Атанасова Костова,   гр. Варна, ул. "Светослав Минков” 48А, молба вх. № 

РД10-94.Р/149/19.07.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.   
4. Илия Янков Тотев,  с.Каменар, ул.”Ясен”73А, молба вх.№ РД10-94.И/167/01.07.2010г. 

- няма основание за отпускане на средства за лечение.   
5. Анка Василева Асенова, гр. Варна, ул. ”Осогово” № 13, молба вх. № РД10-

94.А/239/07.07.2010г. -  няма основание за отпускане на средства за лечение.   
6. Иван Стефанов Иванов,   гр. Варна, ул. ”Карамфил”, бл. 15, вх. В, ет. 8, ап. 115, молба 

вх.№ РД-9-94.И/270/11.12.2009г. -  няма основание за отпускане на средства за лечение.   
7. Красимир Цвятков Жеков,   гр. Варна, ж.к. ”Вл.Варненчик”, бл.20, вх.13, ет.6, ап.18, 

молба вх.№ РД10-94.К/199/13.07.2010г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение.   
 8. Миневер Хасан Халил,  гр.Варна, ул."Горна Студена № 55, молба вх. № РД10-

94.М/347/12.08.2010 г. -   няма основание за отпускане на средства за лечение.   
9. Димитринка Атанасова Митева,   гр. Варна, ул. "Раковина" бл. 68, ет. 3, ап. 63, молба 

вх. № РД10-94.Д/278/16.08.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.   
10.Росен Илиев Маринов,   с. Тополи, община Варна, ул. "Йордан Николов"  28, молба вх. 

№ РД10-94.Р/165/11.08.2010 г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение.   
11. Веска Асенова Христова,  гр. Варна,  ул."Джузепе Гарибалди" № 11, молба вх. № 

РД10-94.В/223/04.08.2010 г. -  няма основание за отпускане на средства за лечение.   
12. Гюлтен Халилова Османова, гр. Варна, ул. "Янаки Жеков" №4, молба вх. № РД10-

94.Г/172/23.08.2010 г. -  няма основание за отпускане на средства за лечение  
13. Зина Бисерова Найденова,   гр. Варна, ул."Гургулят" №17, молба вх. № РД10-

94.З/75/30.08.2010 г. За сина й Асен Зинов Бисеров - няма основание за отпускане на средства 
за лечение.   

 14.Неда Славова Стоянова, гр. Варна ул. “Хризантема” № 1, молба вх. № РД10-
94.Н/265/28.09.2010г.- няма основание за отпускане на средства за лечение.   

15.Десислава Ангелова Димитрова,  гр. Варна, ул. “Проф. Парашкев Стоянов” № 2, молба 
вх. № РД10-94.Д/329/27.09.2010г. -   няма основание за отпускане на средства за лечение.   

16.Хабибе Сали Исмаил, гр. Варна, ул. “Браила” № 13, молба вх. № РД10-
94.Х/81/27.09.2010г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

 17.Валентина Тошкова Славова,  гр. Варна, ул. “Райко Даскалов” № 28, молба вх. № 
РД10-94.В/265/13.09.2010г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

 18.Шукри Шефкет Хюсеинов,   гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 9, молба вх. № 
РД10-94.Ш/7/07.09.2010г.  - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

 19.Юсния Дервиш Хюсеинова,   гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 9, молба вх. № 
РД10-94.Ю/46/31.08.2010г.-    няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

 20.Христо Петров Димитров,   гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 229, вх. 5, ет. 2, ап.137, 
молба вх. № РД10-94.Х/76/15.09.2010г.  -  няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

21.Албена Димчева Петрова, гр. Варна, ул. “Пролет” № 6, молба вх. № РД10-
94.А/321/17.09.2010г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение.   
 22.Ана Алексиева Ангелова, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 183, молба вх. № РД10-
94.А/322/20.09.2010г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

  23.Ивайло Георгиев Георгиев, гр. Варна, кв. “Св. Иван Рилски” бл.27, вх.А, ет.7, ап.110, 
молба вх. № РД10-94.И/230/15.09.2010г.  –  няма основание за отпускане на средсва за лечение.  



 24.Валентина Койчева Койчева,  гр. Варна, ул. "Люляк" 16, ет. 5, ап. 75, молба вх. № 
РД10-94.В/282/01.10.2010 г. за сина й Денис Валентинов Койчев  - няма основание за отпускане 
на средсва за лечение.   

25.Райна Методиева Ненкова,  гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 49, молба вх. № 
РД10-94.Р/234/27.10.2010 г.  - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   
 26.Любка Божкова Асенова, гр. Варна, ул. "Осогово" 3А, молба вх. № РД10-
94.Л/124/02.11.2010 г. за сина й Серджо Ников Иванов - няма основание за отпускане на 
средсва за лечение.   

27.Ерол Енверов Алиосманов, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Балкапан" № 22 Б, молба вх. 
№ РД-10-94.Е/150/05.10.10 г.   - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

28.Верка Александрова Ставрева, гр. Варна, ул. "Капитан Райчо"  вх. 91, ет. 4, ап. 115, 
молба вх. № РД10-94.В/300/18.10.2010 г.  - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

29.Юркие Рахимова Халилова, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" 406, вх. 21, ет. 3, ап. 30, 
молба вх. № РД10-94.Ю/54/11.10.2010 г. -   няма основание за отпускане на средсва за лечение.   
 30.Георги Димитров Радушев, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Новгород" № 15, молба 
вх. № РД10-94.Г/212/19.10.2010 г. - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

31.Иван Янчев Георгиев, гр. Варна, ул. "Ангеларий" № 19, молба вх. № РД10-
94.И/266/22.10.2010 г. - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

32.Невянка Тодорова Божкова,  гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик”, бл. 6, вх. 5, ет. 1, ап. 85, 
молба вх. № РД10-94.Н/288/02.11.2010 г.  - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

33.Светлана Стефанова Атанасова,   гр. Варна ул. "Крайезерна" № 51, молба вх. № РД10-
94.С/447/09.11.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

34.Нурджихан Исмет Хасан,   гр. Варна, ул. "Д-р Селименски" бл. 4, вх. А, ет. 1, ап.1, 
молба вх. №  РД10-94.Н/298/05.11.2010 г.  - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

35.Надя Ангелова Христова, гр. Варна, ул. "Банат" № 31А, молба вх. № РД10-
94.Н/290/04.11.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

36.Желязко Атанасов Томов,   гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл.  304, вх. 3, ет. 4, ап. 38, 
молба вх. №  РД10-94.Ж/76/11.11.2010 г. -  няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

37.Нефисe Кадир Мехмед, гр. Варна, ул. "Найчо Цанов" № 81, молба вх. № РД10-
94.Н/305/10.11.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

38.Анка Любенова Симеонова, гр. Варна, ул.”Калач” № 34, молба вх.№ РД10-
94.А/395/24.11.2010г.  - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

39.Марга Кирова Кирякова, гр. Варна, ул. ”Поп Харитон” № 87, ап. 9, молба вх.№ РД10-
94.М/518/24.11.2010г.  - няма основание за отпускане на средсва за лечение.   

40.Боряна Димитрова Димитрова,   гр. Варна, жк. ”Вл.Варненчик”, бл.304, вх.7, ет.6, 
ап.107, молба вх.№ РД10-94.Б/130/19.11.2010г.  - няма основание за отпускане на средсва за 
лечение.   

41.Саша Василева Мързова,   гр. Варна,  ул.”Подполковник Калитин” № 30, ет. 7, ап.37, 
вх.№ РД10-94.С/466/19.11.2010г. -   няма основание за отпускане на средсва за лечение-
двукратно в рамките на една календарна година  

42.Джемал Халил Ибрям, гр.Варна, ул.”Калач” 34, молба вх.№ РД10-94.Д/420/24.11.2010г. 
–няма основание за отпускане на средсва за лечение.  

43.Донка Шидерова Гугушева, ж.к. "Вл. Варнечик" бл. 305, вх.3 ет.4, ап. 56, молба вх. № 
РД10-94.Д/144/20.04.2010 г.  - няма основание за отпускане на средсва за лечение. 

  
 

 

 

 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  пета 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 на нуждаещи се по 
молби на граждани. 

  - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по 
молби на граждани. 
 
     Докл.: П.Христов-председател ПК „СДЖП” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2883-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2015-
4/20/17.02.2010 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на лицата за 
календарната 2010 г., посочени в приложение към настоящото решение. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 
 
 
 

 
2884-5. 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 за 
календарната 2010 г., посочени в приложение към настоящото решение. 

/за-41, против-0, въздържали се-0/ 
 

  
 
 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



        ПРИЛОЖЕНИЕ  
        КЪМ РЕШЕНИЕ № 2883-5 

 
1. АНГЕЛ ЯНКОВ ТОШЕВ – гр. Варна, ул."Петра" № 6, ап.62; молба с вх. № РД10-

94.А/114/06.04.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

2. КАТЯ ЯНКОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул."Боян Илиев" № 22; молба с вх. № РД10-
94.К/88/06.04.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

3. ЛЮТФИЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА – гр. Варна, ул."Балкапан" № 14; молба с вх. № РД10-
94.Л/48/06.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

4. СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА ЛАЗАРОВА – гр. Варна, ул."Звезда" № 12; молба с вх. № РД10-
94.С/153/07.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

5. АСЕН ДЕМИРОВ БАЛАКЧИЕВ – гр. Варна, ул."Панайот Хитов" № 25А; молба с вх. № 
РД10-94.А/132/13.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

6. ЕЛЕНА РУСЕВА СИДЕРОВА – гр. Варна, ул."Светослав Минков" № 37; молба с вх. № 
РД10-94.Е/59/14.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

7. ЛИЛЯНА СИМОВА ШОПОВА – гр. Варна, ул."Гургулят" № 24; молба с вх. № РД10-
94.Л/51/14.04.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

8. ХАТЧЕ ХАСАН МЕТОДИЕВА – гр. Варна, ул."Горазд" № 13; молба с вх. № РД10-
94.Х/33/01.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

9. КИРИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ – гр. Варна, бул."Осми Приморски полк« № 135, вх.Г, ет.8, 
ап.95; молба с вх. № РД10-94.К/87/01.04.2010 г.– 150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

10. ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА – гр. Варна, ул."Д-р Пискюлиев" № 24, вх.Б, ет.3, 
ап.14; молба с вх. № РД10-94.В/111/14.04.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

11. БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ – гр. Варна, жк "Трошево" 78, вх.Б, ет.6, ап.42; молба с вх. 
№ РД10-94.Б/36/08.04.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

12. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЧАРДАКЛИЕВ – гр. Варна, ул."Никола Палаузов" № 12; молба с вх. 
№ РД10-94.Д/130/08.04.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-



битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

13. СЕЗЯЛ ИДРИЗОВА РАМИЗОВА – гр. Варна, жк "Възраждане" 13, вх.4, ет.6, ап.89; молба с 
вх. № РД10-94.С/178/28.04.2010 г.  – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

14. ДИМИТЪР РАЙКОВ ДИМИТРОВ – гр. Варна, бул."Чаталджа" 97, вх.Б, ет.1, ап.8; молба с 
вх. № РД10-94.Д/156/28.04.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

15. ЕСНА ШУКРИ МЕХМЕД – гр. Варна, ул."Ясен" № 4; молба с вх. № РД10-
94.Е/69/29.04.2010 г. – лицето е майка на две деца –150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

16. СТОЯНКА ЗЛАТЕВА ПАРУШЕВА – гр. Варна, ул."Сава" № 35; молба с вх. № РД10-
94.С/179/29.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

17. ЖЕЙЛЯН ШУКРИ МЕХМЕД – гр. Варна, ул."Рожен" № 3; молба с вх. № РД10-
94.Ж/37/29.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

18. ИВАЙЛО ИВАНОВ ЦАНКОВ – гр. Варна, ул."Неофит Рилски" 6; молба с вх. № РД10-
94.И/114/20.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

19. АСЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул."Осогово" 20; молба с вх. № РД10-
94.А/170/30.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

20. АЙШЕ ХАСАН ХЮСЕИН – гр. Варна, ул."Калач" № 30; молба с вх. № РД10-
94.А/123/08.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

21. ЯНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА – гр. Варна, жк "Младост" 133, вх.6, ет.4, ап.130; молба с вх. 
№ РД10-94.Я/19/09.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

22. КРАСИМИР ЯНКОВ ШОПОВ – гр. Варна, ул."Боян Илиев" № 22; молба с вх. № РД10-
94.К/98/14.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

23. НЕЛИ МИРЧЕВА ДЕМИРОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 406, вх.1, ет.4, ап.13; молба 
с вх. № РД10-94.Н/122/14.04.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

24. ВИТАН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ – гр. Варна, ул."Боян Илиев" № 22; молба с вх. №  РД10-
94.В/112/15.04.2010 г. – лицето е безработно, с регистрация в Бюро по труда-Варна; доходът 
се формира от социални помощи в размер на 47,45 лв.; обитава постройка в лошо 



техническо състояние – отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности;  

25. МАРТИН АТАНАСОВ МИХНЕВ – гр. Варна, ул."Роза" № 20А; молба с вх. № РД10-
94.М/173/20.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

26. РАДКА МАКСИМОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул."Браила" № 14; молба с вх. № РД10-
94.Р/84/20.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

27. БОЙКА НЕДЯЛКОВА СТЕФАНОВА – гр. Варна, ул."Горна студена" 48, вх.А, ет.1; молба с 
вх. № РД10-94.Б/43/20.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

28. ЕЛКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ул."Антон Франгя" 52 ; молба с вх. № РД10-
94.Е/65/20.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

29. ЕЛЕНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул."Станислав Доспевски" № 1; молба с 
вх. № РД10-94.Е/64/20.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

30. ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА АСЕНОВА – гр. Варна, ул."Козница" № 7; молба с вх. № РД10-
94.Ю/26/21.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

31. ЯНКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ул."Кавала" № 36, ет.4, ап.11; молба с вх. № 
РД10-94.Я/21/21.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

32. КАМЕН НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ – гр. Варна, ул."Ген. Радко Димитриев" № 14, вх.А; 
молба с вх. № РД10-94.К/106/20.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

33. АНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул."Тодор Димов" 1; молба с вх. № РД10-
94.А/146/20.04.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

34. НУТФИЕ ЕМИН АПТУЛА – гр.Варна, ул.Карамфил 19А, молба с вх.№ РД10-
94.Н/8/15.03.2010 г. - 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

35. ЙОРДАНКА БОРИСЛАВОВА МОЛЛОВА – гр. Варна, бул."Вл.Варненчик" 27, вх.А, ап.95; 
молба с вх. № РД10-94.Й/34/20.04.2010 г. –  150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

36. КЪЙМЕТ ИБРЯМОВА САДЪКОВА – гр. Варна, ул."Народни будители" 61, вх.Б, ет.7, 
ап.44; молба с вх. № РД10-94.К/110/26.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



37. АЛБЕНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, ул."Пролет" № 7; молба с вх. № РД10-
94.А/157/26.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

38. ФИДАНКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул."Тимок" № 5; молба с вх. № 
РД10-94.Ф/16/26.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

39. ЕЛЕНКА НЕДЯЛКОВА ЛЕЧЕВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 26, ет.10, ап.51; молба с 
вх. № РД10-94.Е/63/19.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

40. МИХАИЛА АТАНАСОВА ЯНКОВА – гр. Варна, ул."Розова долина" 36; молба с вх. № 
РД10-94.М/185/26.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

41. ДАНИЕЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ – гр. Варна, ул."Д-р Селименски" 3, вх.Б, ет.2, ап.20; молба 
с вх. № РД10-94.Д/151/26.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

42. ЗИЗИ ПАНАЙОТОВА НИКОЛЧЕВА – гр. Варна, местност "Сотира" 975; молба с вх. № 
РД10-94.З/39/26.04.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

43. ВАЛЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул."Светослав Минков" 20; молба с вх. № РД10-
94.В/118/21.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

44. ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА РАДЕВА – гр. Варна, ул."Розова долина" 29; молба с вх. № РД10-
94.Ю/28/22.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

45. ИЛКО САШЕВ ОГНЯНОВ – гр. Варна, ул."Станислав Доспевски" 1; молба с вх. № РД10-
94.И/110/22.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

46. АНА АЛЕКОВА АСЕНОВА – гр. Варна, ул."Гургулят" 13; молба с вх. № РД10-
94.А/149/22.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

47. СТОЯНКА АНДОНОВА АНДОНОВА – гр. Варна, ул."Хан Пресиян" 25, ет.1, ап.2; молба с 
вх. № РД10-94.С/163/19.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

48. МАРИЯ МИХАЙЛОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул."Самарско знаме" 22А; молба с вх. № 
РД10-94.М/170/19.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

49. ГЪЛЪБИНКА МАНЧЕВА МОКАНОВА – гр. Варна, ул."Станислав Доспевски" 5; молба с 
вх. № РД10-94.Г/86/19.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

50. РАДКА БЕЙКОВА МАРКОВА – гр. Варна, ул."Херман Шкорпил" 19; молба с вх. № РД10-
94.Р/82/19.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

51. ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул."Гургулят" 15; молба с вх. № РД10-
94.Й/36/23.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

52. СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА АСЕНОВА – гр. Варна, ул."Балатон" 33А; молба с вх. № РД10-
94.С/171/23.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

53. НАДЕЖДА ДЕМИРОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул."Горна студена" 93; молба с вх. № 
РД10-94.Н/131/27.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

54. КИРЧО ТАШКОВ ДЕМИРОВ – гр. Варна, ул."Александър Дякович" 26; молба с вх. № 
РД10-94.К/112/27.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

55. СНЕЖА МЛАДЕНОВА ДЕМИРОВА – гр. Варна, ул."Горна студена" 93; молба с вх. № 
РД10-94.С/176/28.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

56. АНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – гр. Варна, ул."Боян Илиев" 2; молба с вх. № РД10-
94.А/139/16.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

57. ЛИЛЯНА МАКСИМОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул."Боян Илиев" 2; молба с вх. № РД10-
94.Л/53/16.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

58. СЕВДАЛИНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул."Пролет" 5; молба с вх. № РД10-
94.С/162/15.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

59. ДИМИТРА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ул."Даме Груев" 26А; молба с вх. № 
РД10-94.Д/136/15.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

60. КРЪСТИНКА РАЙЧЕВА МИЛАДИНОВА – гр. Варна, жк "Възраждане" 43, вх.4, ет.1, 
ап.71; молба с вх. № РД10-94.К/101/15.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

61. АННА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЧЕВА – гр. Варна, ул."Д-р Селименски" 63; молба с вх. № 
РД10-94.А/136/15.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  



62. ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ул."Радост" 2; молба с вх. № РД10-
94.Д/100/19.03.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

63. РОЗА ИЛКОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул."Гривица" 28; молба с вх. № РД10-
94.Р/74/12.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

64. КРИСТИЯНА ЛЮБЧЕВА МИТЕВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 8, вх.6, ет.4, ап.23; 
молба с вх. № РД10-94.К/95/12.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

65. АНГЕЛ МУТАФОВ ЯКУБОВ – гр. Варна, ул."Александър Василев" 11; молба с вх. № 
РД10-94.А/131/13.04.2010 г. – 150 лв. за за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

66. ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА МИЛЧЕВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 309, вх.1, ет.3, ап.8; 
молба с вх. № РД10-94.Е/56/13.04.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

67. МУКАДИС САЛИЕВА ЮСМЕНОВА – гр. Варна, ул."Станислав Доспевски" 3; молба с вх. 
№ РД10-94.М/161/13.04.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

68. АНКА АСЕНОВА ЙОСИФОВА – гр. Варна, ул."Петко Напетов" 57; молба с вх. № РД10-
94.А/130/13.04.2010 г.  –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

69. СЕВДИНЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА – гр. Варна, ул."Арда" 8; молба с вх. № РД10-
94.С/155/12.04.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

70. СТОЯНКА БОГДАНОВА ВЪРБАНОВА – гр. Варна, ул."Тихомир« 41, ет.8, ап.47; молба с 
вх. № РД10-94.С/367/14.09.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

71. ВЕСЕЛИНА МИНЧЕВА ПЕТКОВА – гр. Варна, у."Константин Величков« № 32А; молба с 
вх. № РД10-94.В/258/07.09.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

72. ДОЧКА ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА – гр. Варна, ул."Боян Илиев" № 2; молба с вх. № РД10-
94.Д/310/08.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

73. СЕВДА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА – гр. Варна, ул."Боян Илиев" № 2; молба с вх. № РД10-
94.С/357/08.09.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

74. НАДКА АРСЕНИЕВА ЧЕРНЕВА – гр. Варна, кв.Галата, ул."Крайезерна" 23; молба с вх. № 
РД10-94.Н/245/13.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-



битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

75. БЛАГА ЯНКОВА АНДРЕЕВА – гр. Варна, ул."Възраждане" 10, ет.2, ап.4; молба с вх. № 
РД10-94.Б/100/13.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

76. ГИНА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА – гр. Варна, бул."Цар Освободител" 23, вх.Б, ет.4 (таван); 
молба с вх. № РД10-94.Г/188/13.09.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

77. ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНЕВ – гр. Варна, ул."Васил Априлов" 7, ет.2, ап.7; молба с вх. № 
РД10-94.Г/187/13.09.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

78. ДИМИТЪР ТОДОРОВ АТАНАСОВ – гр. Варна, ул."Петко Напетов" 65; молба с вх. № 
РД10-94.Д/313/13.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

79. ТАТЯНА НИКОЛАЕВА КУЦАРОВА – гр. Варна, ул."Георги Бенковски" 85, ет.11, ап.48; 
молба с вх. № РД10-94.Т/123/02.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

80. ВЯРА ДИМИТРОВА КОНТАРОВА – гр. Варна, ул."Лайош Кошут" 26; молба с вх. № РД10-
94.В/260/08.09.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

81. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА – гр. Варна, ул."Кракра" 1, вх.1, ет.7, ап.26; молба с 
вх. № РД10-94.Р/192/09.09.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

82. МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА ЯНКОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 21, вх.6, ет.1, ап.2; 
молба с вх. № РД10-94.М/397/09.09.2010 г. – 800 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

83. МИЛКА ИВАНОВА ФЛОРЕВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 218, вх.4, ет.3, ап.105; 
молба с вх. № РД10-94.М/438/30.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

84. ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ПИРИНДЕВ – гр. Варна, ул."Райко Жинзифов" 11, ет.4, ап.10; 
молба с вх. № РД10-94.Г/202/30.09.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

85. РОЗА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул."Пробуда" 181; молба с вх. № РД10-
94.Р/208/30.09.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

86. РАНГЕЛ СТАНКОВ ЧОГОЛЯНОВ – гр. Варна, местност "Св.Никола" 60; молба с вх. № 
РД10-94.Р/207/28.09.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  



87. ДЖЕЙХАН АЛИ ТАШЧЪ– гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 20, вх.18, ет.1, ап.3; молба с вх. 
№ РД10-94.Д/337/29.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

88. ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ХРИСТОВ – гр. Варна, ул."Подвис" 32, вх.Д, ет.1, ап.41; молба с вх. 
№ РД10-94.В/279/29.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

89. ПЕТЪР ЛАМБЕВ ПЕТРОВ – гр. Варна, жк "Възраждане" 48, вх.2, ет.6, ап.34; молба с вх. № 
РД10-94.П/203/29.09.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

90. ИВАН ВАНГЕЛОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул."Радецки" 60; молба с вх. № РД10-
94.И/245/30.09.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

91. МИХАИЛ ДЕМИРОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, ул."Калина" 6; молба с вх. № РД10-
94.М/434/30.09.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

92. КРИСТИНА САШЕВА АЛДИНОВА – гр. Варна, ул."Младост" 1; молба с вх. № РД10-
94.К/269/24.09.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

93. ХЮСЕИН АХМЕД ШАБАН – гр. Варна, ул."Д-р Селименски" 105; молба с вх. № РД10-
94.Х/80/24.09.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

94. БОРИСЛАВА АТАНАСОВА НЕДКОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 216, вх.5, ет.7, 
ап.152; молба с вх. № –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

95. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ПАШОВ – гр. Варна, ул."Русе" 33, ет.2; молба с вх. № РД10-
94.В/275/23.09.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

96. ГЮЛБИЯ ШУКРИЕВА ХЮСЕИНОВА – гр. Варна, ул."Гургулят" 6А; молба с вх. № РД10-
94.Г/195/23.09.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

97. ГЮЛЮ ХЮСЕИН АДИЛ – гр. Варна, ул."Новгород" 27; молба с вх. № РД10-
94.Г/197/24.09.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

98. АНТОНИЯ ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул."Георги Живков" 22, ет.1; молба с вх. 
№ РД10-94.А/327/23.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

99. ХРИСКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, жк "Възраждане" 52, вх.2, ет.5, ап.37; молба 
с вх. № РД10-94.Х/79/21.09.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

100. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА – гр. Варна, ул."Людвиг Заменхоф" 4; молба с вх. № 
РД10-94.Й/66/21.09.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

101. ВИОЛЕТА БОЖИЛОВА ЧАКОВА – гр. Варна, ул."Вяра" 2, вх.В, ет.3, ап.47; молба с вх. 
№ РД10-94.В/271/20.09.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

102. ЗВЕЗДА ЮРИЕВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул."Младост" 5; молба с вх. № РД10-
94.З/79/02.09.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

103. РУМЯНА ДЕСПИНКОВА ВЪЛКОВА – гр. Варна, ул."Георги Георгиев" 24; молба с вх. № 
РД10-94.Р/186/01.09.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

104. НАТАЛИЯ ИВОВА ЗЛАТЕВА – гр. Варна, ул."Арда" 4; молба с вх. № РД10-
94.Н/232/02.09.2010 г.  – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

105. МИТЬО ВЕЛИКОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул."Моряшка" 27, ет.1, ап.88; молба с вх. № 
РД10-94.М/388/02.08.2010 г. – 100 лв. за за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

106. ЕСТЕЛА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул."Хан Кардам" 9, ет.2, ап.2; молба с вх. 
№ РД10-94.Е/143/14.09.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

107. ВАЛЕНТИНА МИЛАНОВА ЧАВДАРОВА – гр. Варна, ул."Пирин" 8, вх.А, ет.1, ап.1; 
молба с вх. № РД10-94.В/261/08.09.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

108. НЕДЖИБЕ ИСИНОВА САЛИЕВА – гр.Варна, ул."Браила" № 12, молба вх.№ РД10-
94.Н/184/05.07.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

109. РОЗА САШЕВА КОСТОВА – гр. Варна, ул."Свобода" 21; молба с вх. № РД10-
94.Р/140/05.07.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

110. РУСКА КИРОВА ТРАКОШЕВА – гр. Варна, жк "Изгрев" 37, ет.2, ап.12; молба с вх. № 
РД10-94.Р/139/05.07.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

111. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАМБУКОВ – гр. Варна, ул."Двадесет и седми юли" 1, вх.Б, ет.2, 
ап.2; молба с вх. № РД10-94.Х/59/23.07.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  



112. КАТЯ АСЕНОВА БОЯДЖИЕВА – гр. Варна, ул."Джузепе Гарибалди" 11; молба с вх. № 
РД10-94.К/204/22.07.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

113. ДИМИТРИЧКА МАНОЛОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, жк "Възраждане" 19, вх.5, ет.4, 
ап.108; молба с вх. № РД10-94.Д/248/21.07.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

114. МАРИЯНА РАЙКОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ул."Светослав Минков" № 29; молба с 
вх. № РД10-94.М/154/09.04.2010 –600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

115. ПЕТЯ ДАНАИЛОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, жк "Чайка" 45, вх.Г, ет.4, ап.11; молба с 
вх. № РД10-94.П/155/20.07.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

116. МИЛЕНА ТОДОРОВА МАРИНОВА – гр. Варна, жк "Победа" 10, ет.13, ап.75; молба с вх. 
№ РД10-94.М/431/27.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

117. АЙШЕ ИБРЯМ АЛИ – гр. Варна, ул."Новгород" 27; молба с вх. № РД10-
94.А/329/27.09.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

118. ДЖЕМИЛЕ АХМЕД ХАСАН – гр. Варна, ул."Александър Василев" 11; молба с вх. № 
РД10-94.Д/331/27.09.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

119. ИВАНКА ВЕЛИКОВА ДОЙЧЕВА – гр. Варна, ул."Д-р Петър Берон" № 28; молба с вх. № 
РД10-94.И/291/17.11.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

120. ТОДОРКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, жк "Възраждане" бл.72, вх.Д, ап.103; 
молба с вх. № РД10-94.Т/156/04.11.2010 г. –500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

121. ЗЛАТОВЕСКА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 206, вх.2, ет.7, 
ап.56; молба с вх. № РД10-94.З/98/24.11.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

122. ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.229, вх.2, ап.64; 
молба с вх. № РД10-94.В/356/29.11.2010 г. –1000 лв. за за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

123. ЛЕЙЛЯ РЕДЖЕБ МЮМЮН – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.4, вх.2, ап.65; молба с вх. 
№ РД10-94.Л/130/22.11.2010 г. –1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

124. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ПАНАЙОТОВА – гр. Варна, ул."Студентска" бл.14, вх.И, ап.221; 
молба с вх. № РД10-94.С/457/15.11.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 



комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

125. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ул."Акад. Попов" № 9, ет.1, ап.1; молба с вх. 
№ РД10-94.Н/324/02.12.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

126. ИРИНА СТАМАТОВА АЛЕКСАНДРОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 20, вх.4, ет.7, 
ап.20; молба с вх. № РД10-94.И/310/02.12.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

127. ВЕЛИЧКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕНЧЕВА – гр. Варна, бул."Приморски" 59, ет.3, ап.12; молба с 
вх. № РД10-94.В/366/02.12.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

128. НИКОЛАЙ ТИМОВ АНДОНОВ – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.212, вх.1, ет.2, ап.7; 
молба с вх. № РД10-94.Н/323/01.12.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

129. АНТОНИЙ БОГДАНОВ КМЕТСКИ – гр. Варна, ул."М. Балабанов" 11; молба с вх. № 
РД10-94.А/401/01.12.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

130. МАРА КИРИЛОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул."Искър" 41, ап.30; молба с вх. № РД10-
94.М/533/01.12.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

131. БОРЯНА АТАНАСОВА ШОПОВА – гр. Варна, ул."М. Балабанов" 11; молба с вх. № 
РД10-94.Б/140/01.12.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

132. МЕГЛЕНА МАРИНОВА БОРИСОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.307, вх.2, ап.33; 
молба с вх. № РД10-94.М/534/02.12.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

133. РОСИЦА ИЛИЕВА ДОБРЕВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.405, вх.22, ет.1; молба с 
вх. № РД10-94.Р/268/02.12.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

134. ПАВЛИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА – гр. Варна, жк "Младост" 132; вх.7, ап.128; молба с 
вх. № РД10-94.П/243/02.12.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

135. СЛАВИ ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ – гр. Варна, ул."Злетово" № 2, вх.Б, ап.14; молба с вх. № 
РД10-94.С/452/11.11.2010 г. –1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

136. МАРИЙКА АЛЕКСИЕВА ЗЛАТАРОВА – гр. Варна, ул."Епископ Константин" 3, ет.3; 
молба с вх. № РД10-94.М/488/03.11.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  



137. ЯНИЦА РУСЕВА ФЕОДОТОВА – гр. Варна, жк "Св.Иван Рилски" бл.54, вх.Б, ап.49; 
молба с вх. № РД10-94.Я/53/04.11.2010 г. –500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

138. СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВНА НИКИФОРОВНА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.404, 
вх.13, ап.177; молба с вх. № РД10-94.С/444/08.11.2010 г. –300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

139. ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОНДОВ – гр. Варна, ул."Галац" 5; молба с вх. № РД10-
94.Г/240/25.11.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

140. ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА – гр. Варна, ул."Кичево"" 12, ет.5; молба с вх. № 
РД10-94.Д/388/05.11.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

141. ЙОВКА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА – гр. Варна, ул."Китен" № 17; молба с вх. № РД10-
94.Й/92/29.11.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

142. ДОБРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА – гр. Варна, ул. "Мир " № 1, вх. Б, ет.7, ап.5; молба с 
вх. № РД10-94.Д/356/15.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

143. КИЧКА АТАНАСОВА АНДОНОВА – гр. Варна, ул. «Наум» № 28; молба с вх. № РД10-
94.К/285/15.10.2010 г.– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

144. СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА КОЛЕВА – гр. Варна, «Петър Райчев» 3 вх. Е ет. 3 ап. 111; 
молба с вх. № РД10-94.С/421/25.10.2010г.– 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

145. ГЮЛЕР СЮЛЕЙМАНОВА ИБРЯМОВА – гр. Варна, ул."Горна студена" №46; молба с вх. 
№ РД10-94.Г/216/25.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

146. ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА – гр. Варна, ул. „Александър Кръстев” 18 ет. 1; 
молба с вх. № РД10-94. Т/150/25.10.2010г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

147. НАДЕЖДА АНГЕЛОВА БОРИСОВА – гр. Варна, жк "»Ангеларий» №14; молба с вх. № 
РД10-94.Н/281/26.10.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

148. МАРИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, ул. "Стара планина"  № 16 молба с вх. № 
РД10-94.М/480/27.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

149. ЙОРДАН ТОДОРОВ ГАНЧЕВ – гр. Варна, ул. «Цар Симеон І» 24 ет. 3; молба с вх. № 
РД10-94.Й/77/26.10.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-



битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

150. МАРИОАРА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА – гр. Варна, жк "Аспарухово", ул. «Ропотамо» № 9; 
молба с вх. № РД10-94.М/474/26.10.2010 г.– 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

151. ДИМКА ДИМИТРОВА ТОМОВА – гр. Варна, ул. «Антон Франгя» № 40; молба с вх. № 
РД10-94.Д/366/26.10.2010 г. –150 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

152. КРАСИМИР ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ – гр. Варна, ул."Княз Ал. Батенберг" № 34; молба с 
вх. № РД10-94.К/295/26.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

153. ЕЛКА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул."Крайбрежна" № 12; молба с вх. № РД10-
94.е/155/13.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

154. ЖАНА ХАРИЗАНОВА АТАНАСОВА – гр. Варна, ул. "Батак" № 2ет. 1 ап. 3; молба с вх. 
№ РД10-94.Ж/71/14.10.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

155. АНКА ВЪЛКАНОВА РАШКОВА – гр. Варна, ул."Браила" № 33; молба с вх. № РД10-
94.А/346/14.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

156. ПЕТКАНА БОЖИНОВА ПЕТКОВА – гр. Варна, ул. «Нежност» № 22; молба с вх. 
№РД10-94.П/211/20.10.2010 г. - 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

157. САФИНАЗ МУСТАФОВА ВЕКЕВА – гр.Варна, ул. «Огоста» № 11; молба с вх.№ РД10-
94.С/418/20.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

158. КАДРИЕ САЛИЕВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, жк «Възраждане» 36 вх. 1 ет. 6 ап. 
22.ул."Студентска" 12, ет.17, ап.114; молба с вх.№ РД10-94.К/290/20.10.2010 г. –150лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен 
социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба  

159. АНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА  – гр. Варна, ул."Пробуда" № 143; молба с вх. № РД10-
94.А/353/19.10.2010 г. – лицето е на 46 –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

160. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» 405 вх.3 ет. 4 ап. 
50; молба с вх. № РД10-94.А/348/18.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

161. ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА – гр. Варна, ул. «Кап. Райчо» 127.; молба с вх. 
№ РД10-94.Т/147/18.10.2010 г. –  100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-



битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

162. РУМЯНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА – гр. Варна, жк «Чайка» 10 вх. А ет. 1 ап. 3; молба с вх. 
№ РД10-94.Р/221/18.10.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

163. АХМЕД ХЮСЕИН ИБРЯМ - гр. Варна, ул. «Яш» № 10; молба с вх. № РД10-
94.А/354/21.10.2010г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

164. ЮЛИЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул. «Княз Черказки» 43; молба с вх. 
№ РД10-94.Ю/57/22.10.2010 г. –400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

165. НАТАЛИЯ САШЕВА КОСТОВА – гр.Варна, ул. «Наум» № 95, молба вх.№ РД10-
94.Н/280/21.10.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

166. ВЕЛИЧКА КОСТОВА СТОЯНОВА – гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» бл. 404 вх. 10 ет. 7 
ап. 121; молба с вх. № РД10-94.В/303/21.10.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

167. ДИМКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул. «Поп Христо Върбанов» № 14; 
молба с вх. № РД10-94.Д/372/29.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

168. РАЙНА ЙОРДАНОВА БУЛЕВА - ПЕТРОВА – гр. Варна, Бул."Сливница" 95 вх. Г, ет. 3 
ап. 109; молба с вх. № РД10-94.Р/236/29.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

169. БЕЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА АКСЕНТИЕВА – гр. Варна, ул. «Стефан Караджа» № 41; молба 
с вх. № РД10-94.Б/118/29.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

170. АЛЕКСАНДРА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, жк «Младост» 147 вх. 2 ет. 7 ап. 
19; молба с вх. № РД10-94.А/363/29.10.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

171. ЮЛМЮХАБИБЕ ХАСАНОВА САЛИЕВА  – гр. Варна, ул. «Княз Черказки» № 22; 
молба с вх. № РД10-94.Ю/45/25.08.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

172. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ СТОЕВ - гр. Варна, ул. «Ген. Радко Димитриев» 35 ет. 7 ап. 29; 
молба с вх. № РД10-94.Н/301/08.11.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

173. БОРИСЛАВ РОМАНОВ ФИЛИПОВ – гр. Варна, ул. «Никола Корчев» № 20; молба с вх. 
№ РД10-94.Б/85/03.08.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  



174. НАЗМИЯ АЛИЕВА АЛИЕВА – гр. Варна, ул."Д-р Селименски" № 105; молба с вх. № 
РД10-94.Н/208/03.08.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

175. МАРИЯ КРАСИМИРОВА ВАСОВА – гр. Варна, ул. "Александър Дякович» 22 ет. 1 ап. 1; 
молба с вх. № РД10-94.М/341/09.08.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

176. МАГДА ХРИСТОВА КОСТОВА  – гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» 35, вх.1  ет.8, ап.32; 
молба с вх. № РД10-94.М/339/09.08.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

177. ЛИЛЯНА РУМЕНОВА АСЕНОВА – гр. Варна, ул. «Гургулят» № 5; молба с вх. № 
РД10-94.Л/95/16.08.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

178. АНЕЛИЯ ОРЛИНОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул «Пролет» № 5; молба с вх. № РД10-
94.А/300/26.08.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

179. БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА – гр. Варна, ул. «Г. С. Раковски»  № 43, вх. А, ет. 
4, ап. 8; молба с вх. № РД10-94.Б/93/26.08.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

180. ЯНКО ИВАНОВ КУНЕВ – гр.Варна, ул."Г.С.Раковски" № 53А (маза), молба вх.№ РД10-
94.Я/61/22.11.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

181. ПАСКАЛ КОСТАДИНОВ ПАСКАЛЕВ – гр. Варна, ул. «Мара Гидик» № 63; молба с вх. 
№ РД10-94.Г/181/30.08.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

182. МАРГАРИТА ЙОВЧЕВА ТОТЕВА – гр. Варна, ул. «Д – р Селименски» № 63; молба с 
вх. № РД10-94.М/379/30.08.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

183. АНГЕЛ АТАНАСОВ ШЕКЕРДЖИЕВ – гр. Варна, жк "Вл. Варненчик" бл. 406, вх. 24, 
ет. 5, ап. 44; молба с вх. № РД10-94.А/289/17.08.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

184. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ – гр. Варна, ул. «Младост» 140 вх. 3 ет. 8 ап.74; молба с 
вх. № РД10-94.Д/281/17.08.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

185. РОСИЦА ХРИСТОВА ТОМИЧЕК – гр. Варна, жк. «Тодор Влайков» 14 Е вх. Б ет. 2 ап; 
молба с вх. № РД10-94.Р/173/16.08.2010 г. –350 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

186. САНДРА САШЕВА МИХАЙЛОВА - гр. Варна, ул. «Лайош Кошут» бл.103, вх.8, ет.2, 
ап.29 ; молба с вх. № РД-10-94-С/325/18.08.2010г.– 150 лв. за задоволяване на основни 



жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

187. ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ХРИСТОВ – гр. Варна, ул «Под игото» 58 ет. 8; молба с вх. 
№РД10-94-Д/287/19.08.2010г. –200,00 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

188. АТАНАС БОГОМИЛОВ СТАНЕВ  – гр. Варна, ул."Петко Каравелов" 28, ет.5, ап.140; 
молба с вх. № РД10-94.А/293/19.08.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

189. МАРИЯ МАНОЛОВА СИМЕОНОВА  – гр. Варна, ул. «Стара планина» № 61; молба с 
вх. № РД10-94.М/368/2.08.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

190. БОЖИДАР ВАСИЛЕВ КАРАВАСИЛЕВ  – гр.Варна, ул. „ Дунав” № 5, молба с вх.№ 
РД10-94.б/89/23.08.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

191. ДИАНА ЖЕЛЯЗКОВА НИКОЛОВА  – гр. Варна, ул. «Арх. Петко Момилов» 18 ет. 3 ап. 
70; молба с вх. № РД10-94.Д/290/23.08.2010 г. –2000 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

192. ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЕПИШИНА –гр. Варна, м-ст „Св. Никола” 504; молба с Вх. 
№ РД 10-94Е/152/07.10.2010г.  - 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

193. НАДЕЖДА БОРИСОВНА КУЛЕВА – гр.Варна, ул. «Петко Ю. Тодоров» 35 ет. 1 ап. 2; 
молба с вх.№ РД10-94.Н/271/07.10.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

194. МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА - гр. Варна, ул. «Петко Стайнов» № 3; молба 
с вх. № РД10-94.М/447/07.10.2010г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

195. КАРИНЕ АНДРАНИКОВНА КОЛЕВА – гр.Варна, жк „Вл. Варненчик” бл. 402 вх. 2 ет. 
3 ап. 24; молба с вх.№ РД10-94.К/278/05.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

196. РОЗА ДИМОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул. «Боян Илиев» № 21; молба с  вх. № РД10-
94.Р/213/04.10.2010г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

197. ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ул. «Славянска» № 1; молба с вх. № РД10-
94.В/293/12.10.2010г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

198. ТОШКА ВЪЛЧЕВА ПЕНЧЕВА – гр. Варна, М-СТ «Боровец – север» 957; молба с вх. № 
РД10-94.Т/141/12.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  



199. СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ СТРАХИЛОВ – гр.Варна, ул. «Тодор Влайков» № 17; молба с вх. 
№ РД10-94.С/408/13.10.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

200. ДЕЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ – гр. Варна, жк  «Младост» 140 вх. 1 ет. 2 ап. 6; молба с вх. 
№ РД10-94.Д/352/13.10.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

201. ДИАНА ДИМЧЕВА ДИМОВА – гр.Варна, ул. «Роза» № 19 вх. Б ет. 4 ап. 36; молба с 
вх.№ РД10-94.Д/345/07.10.2010 г. –400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

202. ПЕТЪР КОЙЧЕВ МИТКОВ – гр. Варна, ул. «Георги Мамарчев» № 5; молба с вх. № 
РД10-94.П/207/08.10.2010г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

203. МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ ЛЮБЕНОВ – гр. Варна, ул. «Черноризец Храбър» № 7 ;молба с 
вх. № РД10-94.М/448/07.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

204. ЙОВА МОМЧЕВА КОЛЕВА  – гр. Варна, жк «Трошево» 77 вх. В ет. 7 ап. 43; молба с 
вх. № РД10-94.Й/71/11.10.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

205. ЮЛИЯ ДАВИДОВА ДАВИДОВА – гр. Варна, ул."Боян Илиев» № 5; молба с вх. № 
РД10-94.Ю/55/11.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

206. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА КАЛЕВА - БАКЪРДЖИЕВА – гр. Варна, ул. «Батак» 8 ет. 
7 ап. 49; молба с вх. № РД10-94.Е/153/11.10.2010 г. –400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

207. ВАСИЛ КИРИЛОВ САНКИЙСКИ – гр.Варна, жк. „Чайка” 48 вх. Б ет. 1 ап. 27; молба с 
вх.№ РД10-94.В/290/11.10.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

208. РОСИЦА ВАСИЛКОВА ГЕОРГИЕВА  – гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» 406 вх. 13 ет. 2 
ап. 32; молба с вх. № РД10-94.Р/156/30.07.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

209. РОСИЦА ДИНКОВА ИВАНОВА – гр.Варна,  С.О «Планова» № 1, молба с вх.№ РД10-
94.Р/146/15.07.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

210. ДИМКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – гр.Варна, жк «Вл. Варненчик» 406 вх. 13 ет. 6 ап. 
44; молба с вх.№ РД10-94.Д/241/15.07.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

211. ВЕХАНУШ АРМЕНАКОВА НИШАНОВА – гр.Варна, жк „Възраждане” 51 вх. 1 ет. 6 
ап. 17; молба с вх.№ РД10-94.В/202 /14.07.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни 



жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

212. ВИКТОР БОРИСОВ АПОСТОЛОВ – гр. Варна, ул. «Воден» № 27; молба с вх. № РД10-
94.В/212/21.07.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

213. ЖЕЛЯЗКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. «Цар Иван Страцимир» 90 
А; молба с вх. № РД10-94.Ж/52/26.07.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

214. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ДРАГОЕВА – гр.Варна, ул. „Страхил войвода” 45 ет.1  ап. 2; 
молба с вх.№ РД10-94.С/308/02.08.2010 г. –  150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

215. ЛИЛЯНА ЖЕЛЕВА КОСТОВА – гр. Варна, ул."Свобода" № 22 ВХ.1 ЕТ. 3 АП. 137; 
молба с вх. № РД10-94.л/96/16.08.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

216. МАРИЯ ГОСПОДИНОВА СТАНЕВА – гр. Варна, ул. "Петър Райчев" № 4, вх.3, ап.1, 
молба с вх. № РД10-94.М/500/11.11.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

217. МАРГАРИТА НЕДЯЛКОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, ул."Франга дере" № 23; молба с 
вх. № РД10-94.М/323/27.07.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

218. РОСИЦА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА - гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» бл. 219 вх. 4 ет. 3 
ап. 97; молба с вх. № РД10-94.Р/115/31.05.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

219. ЗОЯ АНДОНОВА МИХАЙЛОВА - гр. Варна, ул. «Боян Илиев» № 25; молба с вх. № 
РД10-94З/42/04.05.2010г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

220. РОСИЦА НИКОЛОВА СТОИЛОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" бл10, вх.7, ет.7, 
ап.72; молба с вх. № РД10-94.Р/99/05.05.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

221. НИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, ул.”Калач” № 39; молба с вх.№ РД10-
94.Н/146/13.05.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

222. АНА АЛИЕВА АЛИШЕВА – гр. Варна, ул."Боян Илиев» 22; молба с вх. № РД10-
94.А/176/10.05.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

223. БОЙКА АСЕНОВА КАРАГЬОЗОВА - гр.Варна, ул.”Дойчин войвода” 2, молба с вх.№ 
РД10-94.Б/48/10.05.2010 г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  



224. МЮРВЕТ АХМЕД САЛИ – гр.Варна, ул.”Теодосий Търновски” 25, молба с вх.№ РД10-
94.М/197/03.05.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

225. ХАСИБЕ ХАСИМОВА ЮСУФОВА – гр.Варна, ул.”Теодосий Търновски” № 25, молба с 
вх.№ РД10-94.Х/40/03.05.2010 г. –100  лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

226. ЗЛАТКА СЕРГЕЕВА КОЗАРЕВА - гр.Варна, ул.”Гургулят” № 29А, молба с вх.№ РД10-
94.З/41/04.05.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

227. СТАНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА – гр.Варна, ул.”Кирил Пейчинович” № 16, молба с 
вх.№ РД10-94.С/194/12.05.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

228. СТОЯН НИКОЛОВ СТОИЛОВ – гр.Варна, жк „Вл. Варненчик” бл. 3 вх. 2 ет. 7 ап. 70, 
молба с вх.№ РД10-94.С/193/11.05.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

229. ИВЕЛИН СЛАВОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул. «Изгрев» № 1А; молба с  вх. № РД10-
94.И/126/12.05.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

230. ФАТМА КЕМАЛ ИСМАИЛ – гр. Варна, ул. „Горна студена” №48, вх.Б, ет.2; молба с  вх. № 
РД10-94.Ф/17/19.05.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

231. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА АВДЖИЕВА  – гр. Варна, ул. „Ген. Радко Димитриев” 19 вх. Б ет. 7 
ап. 33; молба с  вх. № РД10-94.Г/110/19.05.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

232. СНЕЖАНА САВОВА ЯНКОВА – гр. Варна, ул. „Пробуда” 159; молба с  вх. № РД10-
94.С/205/19.05.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

233. БОРИС МОМЧЕВ СТОЯНОВ  – гр. Варна, Бул. „Владислав Варненчик” 110 вх. А ет. 2 ап. 8; 
молба с вх. № РД10-94.Б/53/19.05.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

234. МАРИН КОСТОВ ДИМИТРОВ  – гр. Варна, кв. „Св. Иван Рилски” 58 вх. А ет. 4 ап. 6; молба 
с  вх. № РД10-94.М/222/18.05.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

235. ТОТКА ИВАНОВА ДИНЕВА - гр. Варна, жк „Възраждане” 46 вх. 1 ет. 1 ап. 1; молба с  вх. 
№ РД10-94.Т/72/20.05.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

236. ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - гр. Варна, ул „Д-р Селименски” 105; молба с  вх. № 
РД10-94.Я/23/19.05.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-



битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

237. ВИОЛЕТА ИСКРЕНОВА СЪБИНОВА - гр. Варна, ул „Боян Илиев” 27; молба с  вх. № РД10-
94.В/147/18.05.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

238. МИЛКА КАЛЧЕВА ПЕНЧЕВА -  гр. Варна, ул „Кирил и Методий” 17; молба с  вх. № РД10-
94.М/220/18.05.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

239. АНКА ВЛАДИМИРОВА КУРТЕВА – гр. Варна, жк «Възраждане» 17 вх. 2 ет. 6 ап. 42;  
молба с  вх. № РД10-94.А/183/17.05.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

240. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА  – гр. Варна, ул. «Княз Борис І» № 36 ет. 2 ап. 2;  молба 
с  вх. № РД10-94.М/198/04.05.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

241. ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА КОСТОВА – гр. Варна, ул. «Константин ИречекІ» № 12 ет. 2 
ап. 2;  молба с вх. № РД10-94.Д/180/26.05.2010 г. –200 лв за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

242. СТАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА - гр. Варна, ул. «Боян Илиев» № 2;  молба с  вх. № 
РД10-94.С/211/25.05.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

243. СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КАЛЧЕВА  - гр. Варна, ул. «Теодосий Търновски» № 29;  молба с  
вх. № РД10-94.С/213/25.05.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

244. АСЯ ИВАНОВА ДЕМИРЕВА - гр. Варна, ул. «Княз Черказки» 49;  молба с  вх. № РД10-
94.А/196/27.05.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

245. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ  - гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» бл. 403, вх. 13 ет. 2 ап. 57;  
молба с  вх. № РД10-94.Г/118/31.05.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

246. ВЕСКА АНТОНОВА АНГЕЛОВА - гр. Варна, ул. «Банат» №9;  молба с  вх. № РД10-
94.В/187/25.06.2010 г. – лицето е на 49 год., безработна, регистрирана в Дирекция „Бюро по 
труда”; на 21.01.2010г. е починал съпруга й;  не притежава собственост, която би могла да 
бъде източник на доходи – отпуска 200 лв. за частично покриване разходите по погребение. 

247. РАДКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. «Теодосий Търновски» № 19; молба с  вх. 
№ РД10-94.Р/133/25.06.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

248. ГИНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА - гр. Варна, ул. «Трайко Китанчев» № 5; молба с  вх. № 
РД10-94.Г/133/18.06.2010г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  



249. АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА - гр. Варна, ул. «Цар Иван Срацимир» № 112 ; молба с  
вх. № РД10-94.А/219/18.06.2010г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

250. БОРЯНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА - гр. Варна, жк "Чайка" 52, вх.Б, ет.2, ап.13; молба с  
вх. № РД10-94.Б/125/10.11.2010 г. –700 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

251. ЗОЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА - гр. Варна, ул. «Св. Минков» № 34А ; молба с  вх. № 
РД10-94.З/54/10.06.2010г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

252. МАРТИН ЗДРАВКОВ ВЕЛИКОВ - гр. Варна, ул. «Св. Минков» № 51 ; молба с  вх. № РД10-
94.М/246/07.06.2010г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

253. ВЕСА ГЕРМАНОВА РАЙЧЕВА – гр.Варна, ул.”Светослав Минков” 51, молба с вх.№ РД10-
94.В/160/03.06.2010 г. - 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

254. СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА - гр. Варна, ул. «Станчо Войнов» № 8; молба с  вх. 
№ РД10-94.С/243/10.06.2010г.  – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

255. НИКОЛА ВИТЛЕЕМОВ НИКОЛОВ - гр. Варна, ул. «Димитър Икономов» № 4; молба с  вх. 
№ РД10-94.Н/163/10.06.2010г. - 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

256. АТАНАС КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ - гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» 405 вх. 18 ет. 5 ап. 13; 
молба с  вх. № РД10-94.А/209/10.06.2010г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

257. СТАНКА ИВАНОВА РАДЕВА - гр. Варна, ул. «Горски пътник» 18 А; молба с  вх. № РД10-
94.С/241/09.06.2010г. -100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

258. КРАСИМИРА ДОНЕВА КАРАГЕОРГИЕВА – гр. Варна, жк « Трошево» 50 ет. 9 ап. 43; 
молба с  вх. № РД10-94.К/175/17.06.2010г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

259. СЕВДА МИЛЕНОВА ДЕМИРОВА - гр. Варна, ул. «Доброволци» 3 ет. 1 ап. 106; молба с  вх. 
№ РД10-94.С/251/16.06.2010г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

260. ВЕСКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА - гр. Варна, ул. «Петър Райчев» 3 вх. Е ет. 6 ап. 122; молба 
с  вх. № РД10-94.В/176/15.06.2010г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

261. МАРИН ГОСПОДИНОВ МАРИНОВ - гр. Варна, ул. «Шести септември» 31; молба с  вх. № 
РД10-94.М/259/15.06.2010г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-



битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

262. РУМЯНА ГРОЗДАНОВА ХРИСТОВА - гр. Варна, ул. «Тодор Влайков» № 65А; молба с  вх. 
№ РД10-94.Р/127/17.06.2010г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

263. ДЕНКА АЛЕКОВА КИРИЛОВА - гр. Варна, ул. «Розова долина» 52 А; молба с  вх. № РД10-
94.Д/194/07.06.2010г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

264. НИВЯНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА - гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» бл. 303 вх. 8 ет. 4 ап. 
120; молба с № РД10-94.Н/160/07.06.2010г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

265. МАРИН ИЛИЕВ МАРИНОВ - гр. Варна, ул. «Вяра» вх. В ет. 2 ап. 45; молба с № РД10-
94.М/240/03.06.2010г. – 200  лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

266. ТОДОРКА ЖИВКОВА ЦОНЕВА - гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» 403 вх. 15 ет. 3 ап. 30; 
молба с № РД10-94.Т/76/03.06.2010г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

267. ЖИВКА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА - гр. Варна, бул. «Мария Луиза» 48 вх. В ет. 1 ап. 26; 
молба с № РД10-94.Ж/47/29.06.2010г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

268. КАЛИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, жк „Трошево” бл. 36 вх. В ет. 4 ап. 60; 
молба с вх. № РД10-94.К/174/17.06.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

269. РАДКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА  – гр. Варна, ул. „Топола” № 11 ет. 3 ап. 5; молба с вх. № 
РД10-94.Р/263/25.11.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

270. МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА – гр. Варна, ул. „Георги Живков” 39А; молба с вх. № 
РД10-94.М/521/25.11.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

271. СЪБКА КУРТЕВА ВЪЛЧАНОВА – гр. Варна, ул. „Георги Живков” 39А; молба с вх. № 
РД10-94.С/478/25.11.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

272. СТАНКА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА - гр. Варна, ул. „Цар Иван Шишман” 5; молба с вх. № 
РД10-94.С/479/25.11.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

273. МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА ДИМОВА – гр. Варна, ул. „Мадара” 8 ет. 8 ап. 39; молба с вх. № 
РД10-94.М/522/25.11.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  



274. ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – гр. Варна, ул. „Първи май” 36 ет.1 ап. 4; молба с вх. № 
РД10-94.Х/99/23.11.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

275. АСЕН НИКОЛОВ МИХОВ – гр. Варна, ул. „Мара Гидик” 70; молба с вх. № РД10-
94.а/366/01.11.2010 г. –250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

276. ДИМИТРИНКА АЛЕКСЕЕВА МАРИНОВА – с. Звездица, ул.”Вега” № 9; молба с вх. № 
РД10-94.Д/378/01.11.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

277. РУВЕЙДА ДЖЕВДЖЕТ КАДИРОВА – гр.Варна, ул. «Зорница» № 6; молба с вх.№ РД10-
94.Р/179/23.08.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

278. МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, ул. «Капитан Райчо» 102; молба с вх. № 
РД10-94.М/333/03.08.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

279. ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ КЮЧУКОВ – гр. Варна, ул. «Охрид» № 19; молба с вх. № РД10-
94.В/214/27.07.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

280. АТАНАСКА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» 405, вх. 4 ет. 1 
ап. 1; молба с вх. № РД10-94.А/355/22.10.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

281. НИНА САШЕВА АСЕНОВА -   гр. Варна, ул. «Младост» №1 ; молба с вх. №РД 10-94-
Н/228/31.08.2010г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

282. АНИФЕ РЕДЖЕБ АХМЕД – гр. Варна, ул. «Пролет» № 10; молба с вх. № РД10-
94.А/298/24.08.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

283. ЦВЕТАНКА БОЖКОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул. «Пробуда»  № 14; молба с вх. № 
РД10-94.Ц/54/19.08.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

284. СЕВДА АНКОВА ФАНКОВА – гр. Варна, ул. «Горски пътник» № 18; молба с вх. № РД10-
94.С/391/04.10.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

285. НАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА – гр.Варна, жк „”Трошево” 9А вх. А ет. 2 ап. 13;  молба с 
вх.№ РД10-94.Н/140/04.05.2010 г. –150  лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

286. НАДЕЖДА НАСКОВА АЛЕКСИЕВА - гр. Варна, ул „Горна студена” 73; молба с  вх. № 
РД10-94.Н/150/19.05.2010 г. –100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-



битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

287. МИРОСЛАВА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА - гр. Варна, ул „Княз Черказки” 49; молба с  вх. № 
РД10-94.В/221/18.05.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба  

288. СИЛВИЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА - гр. Варна, ул. «Авксентий Велешки”» № 15, ет.4, ап.112;  
молба с  вх. № РД10-94.С/211/25.05.2010 г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба  

289. РАЙНА СТАНКОВА СТЕФАНОВА – с. Тополи, ул. «Р. Панчелиев» № 46 ; молба с  вх. № 
РД10-94.Р/136/29.06.2010г. –150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

290. ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 407, вх.17, ет.6, ап.313; 
молба с вх. № РД10-94.Л/123/01.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

291. СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА – гр. Варна, бул."Приморски" 91, вх.А, ет.4, ап.12; молба 
с вх. №  РД10-94.С/448/09.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

292. АНГЕЛ ДИМИТРОВ БЕКОВ – гр. Варна, ул."Мир" 4, вх.Б, ет.8, ап.61; молба с вх. № РД10-
94.А/379/09.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

293. МАРИЙКА БОГОМИЛОВА ЛАЗАРОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 404, вх.10, ет.9, 
ап.128; молба с вх. № РД10-94.М/496/09.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

294. ПАПИШ САЛИ ВЕЛИ – гр. Варна, ул."Козница" 5; молба с вх. № РД10-94.П/224/09.11.2010 
г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба 

295. ГЕОРГИ ВЕСКОВ БЪРКАЧЕВ – гр. Варна, ул."Солун" 14, ет.2 ап.3; молба с вх. № РД10-
94.Г/220/02.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

296. ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ – гр. Варна, ул."Солун" 14, ет.2, ап.3; молба с вх. № РД10-
94.В/315/02.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

297. АРАМ МЕСРОБ МИНАСИЯН – гр. Варна, ул."Солун" 14, ет.2, ап.4; молба с вх. № РД10-
94.А/368/02.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

298. ЦВЕТЕЛИН БЛАГОВЕСТОВ ЦЕНОВ – гр. Варна, ул."Солун" 14, ет.2, ап.3; молба с вх. № 
РД10-94.Ц/69/02.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 



299. ТОДОР МАРИНОВ ХРИСТОВ – гр. Варна, ул."Солун" 14, ет.2, ап.3; молба с вх. № РД10-
94.Т/154/02.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

300. СТОЯН ДОНЧЕВ АНГЕЛОВ – гр. Варна, ул."Солун" 14, ет.2, ап.3; молба с вх. № РД10-
94.С/435/02.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

301. АЙШЕН ЯШАР ИСМАИЛ – гр. Варна, ул."Сава" 43А; молба с вх. № РД10-
94.А/380/10.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

302. ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ФЛОРЕВА – гр. Варна, ул."Мир" 12, вх.Б, ет.1, ап.3; молба с вх. № 
РД10-94.Е/169/10.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

303. АЛБЕНА КРАСИМИРОВА МИРЧЕВА – гр. Варна, ул."Околчица" 12; молба с вх. № РД10-
94.А/375/08.11.2010 г. – 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

304. ДИМИТРИЧКА НЕНЧЕВА КОСТОВА – гр. Варна, ул."Арх. Петко Момилов" 40; молба с вх. 
№ РД10-94.Д/390/08.11.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

305. ИВАНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА– гр. Варна, ул."Македония" 13, ет.4, ап.10; молба с 
вх. № РД10-94.И/283/05.11.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

306. НАДЕЖДА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул."Ясен" 5; молба с вх. № РД10-
94.Н/316/23.11.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

307. ЮЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул."Пробуда" 172; молба с вх. № РД10-
94.Ю/64/23.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

308. БОЖАНА ТИНЧЕВА ПАРАШКЕВОВА – гр. Варна, ул."Петко Тодоров" 28, вх.Б, ет.2, ап.18; 
молба с вх. № РД10-94.Б/132/23.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

309. ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДЯКОВА – гр. Варна, бул."Чаталджа" 97, вх.Б, ет.5, ап.24; молба с 
вх. № РД10-94.В/346/24.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

310. ЛЮДМИЛА РУМЕНОВА МИХАЙЛОВА – гр. Варна, ул."Георги Измирлиев" 8, вх.А, ет.5, 
ап.45; молба с вх. № РД10-94.Л/133/03.12.2010 г. – 250 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

311. СИЯНА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА – гр. Варна, ул."Роза" 18, вх.А, ет.4, ап.40; молба с вх. № 
РД10-94.С/491/01.12.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-



битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

312. КРЕМЕНА АНДРЕЕВА МАЛЧЕВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 401, вх.14, ет.5, ап.254; 
молба с вх. № РД10-94.К/329/01.12.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

313. ТОДОРКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 402, вх.6, ет.4, 
ап.116; молба с вх. № РД10-94.Т/157/05.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

314. СТОЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, жк "Възраждане" 31, ет.14, ап.68; молба 
с вх. № РД10-94.С/436/03.11.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

315. ДЕЯНА ТОДОРОВА ИКОНОМОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 407, вх.8, ет.1, ап.122; 
молба с вх. № РД10-94.Д/385/03.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

316. ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА – гр. Варна, ул."Рали Мавридов" 29А; молба с вх. № 
РД10-94.Е/164/03.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

317. БИСЕР МАРИНОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна, ул."Боян Илиев" 3; молба с вх. № РД10-
94.Б/137/30.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

318. ГЮЛЧИН МЕХМЕД НЕЗИР – гр. Варна, ул."Чонгора" 49; молба с вх. № РД10-
94.Г/242/30.11.2010 г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

319. ЯНКО ИВАНОВ ПЕТРОВ – гр. Варна, жк "Чайка" 53, вх.В, ет.4, ап.32; молба с вх. № РД10-
94.Я/65/30.11.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

320. ДАРИНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 405, вх.2, ет.1, ап.21; 
молба с вх. № РД10-94.Д/431/29.11.2010 г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

321. ЖЕЧКА ЯНЧЕВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул."Ясен" 9; молба с вх. № РД10-
94.Ж/79/23.11.2010 г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

322. ИВАНКА ПЕТРОВА ЧЕТВОРЖЕНСКА – гр. Варна, ул."Пирин" 30, в.Б, ап.41; молба с вх. № 
РД10-94.И/293/22.11.2010 г. –  200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

323. РОСИЦА ЯНКОВА СТАНЕВА – гр. Варна, ул."Братя Миладинови" 68, вх.А, ет.6, ап.46; 
молба с вх. № РД10-94.Р/259/22.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 



324. СЛАВКО ТОДОРОВ КУКОНОВ – гр. Варна, ул."Костур" 7; молба с вх. № РД10-
94.С/454/12.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

325. МАРИН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ – гр. Варна, ул."Боян Илиев" 3; молба с вх. № РД10-
94.М/501/11.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

326. ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ЙОВЕВА – гр. Варна, ул."Страхил войвода" 12, ет.3, ап.9; молба с 
вх. № РД10-94.В/323/11.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

327. ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ВИДЕНОВА – гр. Варна, бул."Цар Освободител" 105, вх.Б, ет.4, 
ап.20; молба с вх. № РД10-94.Д/399/11.11.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

328. НАСТЯ СТЕФАНОВА ДАНЧЕВА – гр. Варна, бул."Чаталджа" 35, вх.А, ет.1, ап.5; молба с 
вх. № РД10-94.Н/307/11.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

329. ШАБАН ОСМАН МЕХМЕД – гр. Варна, ул."Горна студена" 58; молба с вх. № РД10-
94.Ш/8/11.11.2010 г. – 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

330. ДИМИТРИЧКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, жк "Трошево" 22, вх.Б, ет.1, ап.37; 
молба с вх. № РД10-94.Д/409/19.11.2010 г. – 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

331. РОЗА МИХАЙЛОВА ШОПОВА – гр. Варна, ул."Орлово гнездо" 39; молба с вх. № РД10-
94.Р/255/19.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

332. ПЕНКА СТЕФАНОВА БОЖКОВА – гр. Варна, ул."Орлово гнездо" 39; молба с вх. № РД10-
94.П/234/19.11.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

333. МИТА НЕДКОВА НЕДКОВА – гр. Варна, ул."Горна студена" 32; молба с вх. № РД10-
94.М/510/16.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

334. ПЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул."Антон Франгя" 56; молба с вх. № РД10-
94.П/232/16.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

335. ВЕЛИЧКА МАРКОВА КОСТАДИНОВА – гр. Варна, ул."Кап. Райчо" 83, ет.3, ап.9; молба с 
вх. № РД10-94.В/33/17.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

336. КРАСИМИРА МАРИНОВА НЕДЕЛЧЕВА – гр. Варна, ул."Плевен" 26; молба с вх. № РД10-
94.К/310/16.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

337. ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик"408, вх.17, ет.2, ап.4; 
молба с вх. № РД10-94.И/300/25.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

338. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ДИМОВ – гр. Варна, ул."Мадара" 26, ет.8, ап.39; молба с вх. № 
РД10-94.К/322/25.11.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

339. КРЪСТИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА – гр. Варна, ул."Подвис" 32, ет.2, ап.27; молба с вх. № 
РД10-94.К/321/25.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

340. НУРИЕ ХАСАНОВА МАЙРЯМОВА – гр. Варна, ул."Княз Черказки" 24; молба с вх. № 
РД10-94.Н/320/26.11.2010 г. –200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

341. НАДА КУМАНОВА ПЕНЧЕВА – гр. Варна, ул."Дрин" 13, ет.3, ап.7; молба с вх. № РД10-
94.Н/319/26.11.2010 г. – 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

342. МАРИЯ ИВАНОВА СТАЙКОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.206, вх.3, ет.3, ап.72; 
молба с вх. № РД10-94.М/523/26.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

343. КИРИЛ РАЙКОВ ХРИСТОВ – гр. Варна, ул."Наум" 2А; молба с вх. № РД10-
94.К/324/29.11.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 

344. ДИЛЯНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул."Доброволци" 1, ет.1, ап.77; молба с вх. № 
РД10-94.Д/442/07.12.2010 г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         ПРИЛОЖЕНИЕ  
         КЪМ РЕШЕНИЕ № 2884-5 

 
1. РУМЯНА НЕЙЧЕВА ИВАНОВА – гр. Варна, жк "Трошево" 18, вх.Г, ет.4, ап.47; молба с 

вх. № РД10-94.Р/91/28.04.2010 г. – ОТКАЗ, лицето живее и работи в София; 
2. ПЕТРАНКА КАТЕВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул."Боян Илиев" № 22; молба с вх. № 

РД10-94.П/89/06.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 
3. ДИАНА МИЛАНОВА ТОНЧЕВА– гр. Варна, ул."Велико Христов" 18, ет.3; молба с вх. 

№ РД10-94.Д/158/29.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 
4. МАКСИМ АТАНАСОВ ДЖУМАЛИЕВ – гр. Варна, ул."Светослав Минков" № 48; 

молба с вх. № РД10-94.М/177/21.04.2010 г. – ОТКАЗ, неактуални документи; 
5. ВАЛЕНТИНА ЖЕЧЕВА ТОДОРОВА – гр. Варна, ул."Габрово" 43, вх.Б, ет.2, ап.11; 

молба с вх. № РД10-94.В/117/20.04.2010 г. – ОТКАЗ, семейството получава доходи в 
размер на 826,24 лв. месечно; 

6. НЕДКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА – гр. Варна,ул."Страхил войвода" № 47, ет.3, ап.8 ; 
молба с вх. № РД10-94.Н/125/20.04.2010 г. – ОТКАЗ, лицето прилага справка за доходи 
от 2008 г.; 

7. АНТОАНЕТА ЗЮМБЮЛЕВА РУСЕВА – гр. Варна, ул."Никола Кънев" № 15, вх.Б, 
ап.11; молба с вх. № РД10-94.А/145/19.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

8. АНКА ВЛАДИМИРОВА ДОШКОВА – гр. Варна, ул."Злетово" 1, вх.А; молба с вх. № 
РД10-94.А/160/26.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

9. ИВАН СТЕФАНОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 304, вх.7, ет.6, 
ап.106; молба с вх. № РД10-94.И/112/26.04.2010 г.- ОТКАЗ – неактуална документация; 

10. НЕДКА АТАНАСОВА ШИДЕРОВА – гр. Варна, ул."Розова долина" 37; молба с вх. № 
РД10-94.Н/129/22.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

11. АНТОАНЕТА АПОСТОЛОВА СТОЯНОВА – гр. Варна, жк "Младост" 107, вх.8, ет.2, 
ап.8; молба с вх. № РД10-94.А/144/19.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

12. СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА-СТАНЧЕВА– гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 211, 
вх.1, ет.3, ап.12 ; молба с вх. № РД10-94.С/173/27.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 

13. ПЕТРАНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 24, ет.1, 
ап.3; молба с вх. № РД10-94.П/99/27.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

14. ВИХЪР ЛИЛЯНОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул."Боян Илиев" 2; молба с вх. № РД10-
94.В/114/16.04.2010 г. – ОТКАЗ, лицето е получило еднократна помощ през м.март 2010 
г.; 

15. ЗЮМБЮЛКА МАКСИМОВА МОСКОВА – гр. Варна, ул."Гургулят" 22; молба с вх. № 
РД10-94.З/35/16.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

16. РОЗА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, у."Пролет" 12; молба с вх. № РД10-
94.Р/78/16.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

17. ЕВГЕНИЙ АНГЕЛОВ ТОДОРОВ – гр. Варна, ул."Прага" 17, ет.1; молба с вх. № РД10-
94.Е/67/28.04.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

18. ИВАН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ – гр. Варна, ул."Калач" 24; молба с вх. № РД10-
94.И/102/15.04.2010 г. – ОТКАЗ, доходът на семейството е в размер на 879,35 лв.; 

19. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА – гр. Варна, ул."Кап. Райчо" 77; молба с вх. № 
РД10-94.Е/137/03.09.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

20. СЕВДА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА – гр. Варна, ул."Джузепе Гарибалди" 9; молба с вх. 
№ РД10-94.С/366/13.09.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

21. РОЗА РУМЕНОВА АНТОНОВА – гр. Варна, ул."Пробуда" 151; молба с вх. № РД10-
94.Р/194/13.09.2010 г. - ОТКАЗ, невярна документация; 



22. ТОДОР ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ – гр. Варна, жк "Трошево" 22, вх.Б, ет.8, ап.68; молба с вх. 
№ РД10-94.Т/126/03.09.2010 г. – ОТКАЗ, доходът на семейството е в размер на 1300 лв.; 

23. СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА ВЛАХОВА – гр. Варна, ул."Йордан Николов" 20; молба с вх. 
№ РД10-94.С/356/08.09.2010 г. – ОТКАЗ, лицето живее само, доходът е в размер на 
484,13 лв. месечно; 

24. ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА ТОМОВА – гр. Варна, ул."Кап.л-т Тодор Соларов" 26, ет.3, 
ап.13; молба с вх. № РД10-94.Д/327/24.09.2010 г. – ОТКАЗ, доходът на семейството е в 
размер на 537,27 лв.; 

25. ДОНКА ИВАНОВА СТАНКОВА – гр.Варна, ул."Йордан Николов" 16, молба вх.№ 
РД10-94.Д/423/25.11.2010 г. – ОТКАЗ, лицето е получило еднократна помощ с протокол 
№ 21 на Общински съвет-Варна от 24 март 2010 г.; 

26. КОРНЕЛИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА – гр.Варна, ул.Бараки КДД В.Коларов 11, ап.2, 
молба вх.№ РД10-94.К/325/29.11.2010 г. – ОТКАЗ, лицето е получило еднократна помощ  
с протокол № 21 на Общински съвет-Варна от 24.03.2010 г.; 

27. ИВАНКА МАРКОВА ЧОЛАКОВА – гр.Варна, ул."Дубровник« 10, вх.А, ет.3, ап.23, 
молба вх.№ РД10-94.И/304/29.11.2010 г. – ОТКАЗ, лицето е получило еднократна помощ 
с протокол № 21 на Общински съвет-Варна от 24.03.2010 г.; 

28. ЗВЕЗДЕЛИНА ДИМИТРОВА РАДЕВА – гр. Варна, ул."Янаки Жеков" 3А; молба с вх. 
№ РД10-94.З/77/01.09.2010 г. - ОТКАЗ, постоянния адрес е в Провадия; 

29. СЕВДА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 22, вх.10, ет.1, 
ап.104; молба с вх. № РД10-94.С/282/08.07.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно 
възникнало събитие; 

30. КАТАРИНА ГЕОРГИЕВА ЕВАКИМОВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик" 401, вх.14, 
ет.2, ап.244; молба с вх. № РД10-94.К/193/07.07.2010 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 

31. ЖЕЧКА РУМЕНОВА ДЕМИРОВА – гр. Варна, ул."Княз Черказки" 55; молба с вх. № 
РД10-94.Ж/50/20.07.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

32. РАЧКО МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ – гр. Варна, ул."Наум" 35А; молба с вх. № РД10-
94.Р/150/19.07.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

33. АТАНАСКА КРЪСТИНОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул."Светослав Минков" 42; 
молба с вх. № РД10-94.А/264/21.07.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало 
събитие; 

34. СТЕФЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ – гр. Варна, ул."Барутен погреб" 3, ет.5, ап.20; молба с 
вх. № РД10-94.С/298/21.07.2010 г. – ОТКАЗ, доходът на семейството е в размер на 556 
лв.; 

35. ЙОРДАНКА СТРАТИЕВА ИВАНОВА – гр. Варна, ул."Кичево" 7; молба с вх. № РД10-
94.Й/68/27.09.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

36. СТАНКА КОЛЕВА ГОЧЕВА – гр. Варна, жк "Победа" 3, вх.В, ет.4, ап.44; молба с вх. № 
РД10-94.С/384/27.09.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

37. ВИОЛЕТА АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул."Калач" 22; молба с вх. № РД10-
94.В/276/27.09.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

38. ТОДОРКА АТАНАСОВА ЯНЕВА – гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.216, вх.1, ап.14, 
молба вх.№ РД10-94.Т/172/02.12.2010 г. – ОТКАЗ, лицето е получило помощ през 2010 
г.; 

39. ГЮЛЕР САЛИЕВА НАЗЪМОВА – гр. Варна, ул."Рожен" 4; молба с вх. № РД10-
94.Г/244/01.12.2010 г. – ОТКАЗ, лицето е получило помощ през 2010 г.; 

40. ЕЛЕНКА РУСЕВА НИКОЛОВА – гр. Варна, ул."Ропотамо" 11; молба с вх. № РД10-
94.Е/176/02.12.2010 г. – ОТКАЗ, лицето е получило помощ през 2010 г.; 

41. ВЕСКА ПЕНЧЕВА КОВАЧЕВА – гр. Варна, ул."Г. Живков" 42; молба с вх. № РД10-
94.В/365/02.12.2010 г. – ОТКАЗ, лицето е с постоянен адрес гр.Велико Търново; 



42. БОГДАНКА ЕДРЕВА СТОЙЧЕВА – гр. Варна, жк "Младост" бл.317, молба с вх. № РД10-
94.Б/141/02.12.2010 г. – ОТКАЗ, лицето е с постоянен адрес с.Неофит Бозвели; 

43. ДОНКА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА – гр. Варна, ул. «Станислав Доспевски» №9; молба с 
вх. № 94Д/367/26.10.2010г. – подадени са некоректни данни;– ОТКАЗ; 

44. ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА – гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» бл. 304, вх. 6 ет.1, 
ап.69; молба с вх. № 94В/307/27.10.2010г. –В семейството няма инцидентно възникнал 
проблем – ОТКАЗ. 

45. ТЕМЕНУЖКА ФИЛИПОВА ЖИВКОВА – гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» 406 вх. 24 ет. 6 
ап. 48; молба с вх. № РД10-94.Т/142/14.10.2010 г. Община Варна не опрощава наемите на 
наемателите, ползващи общински жилища – ОТКАЗ.   

46. СЕЛНАЗ ОСМАНОВА АДЕМОВА – гр. Крумовград, обл. Кърджали, ул. «Юмел Лютви» 
№ 42; молба РД10-94.С/417/19.10.2010 г.– Г-жа Адемова е настанена в Кризисен център – 
Варна. ОТКАЗ – лицето няма постоянен адрес в гр. Варна .  

47. ДЕМИРКА РОМАНОВА ФИЛИПОВА – гр.Варна, ул. «НИКОЛА Корчев» №  20; молба с 
вх.№ РД10-94.Д/267/03.08.2010 г. – ОТКАЗ, лицето има отпусната еднократна парична 
помощ от Дирекция «Здравно развитие». 

48. ЦВЕТАНКА ГОСПОДИНОВА КОСТОВА – гр. Варна, ул. «Орел» № 14,  молба с вх.№ 
РД10-94.Д/267/03.08.2010 г. Съпруга на лицето има отпусната еднократна парична помощ 
-  ОТКАЗ. 

49. ХАРИ МАГЪРДИЧ САРКИЗОВ – гр. Варна, ул. "Мир" 10 вх. В ет. 4  ап. 27; молба с вх. № 
РД10-94.Х/67/11.08.2010 г. – липсват данни за родствената връзка между лицето и 
починалата, липсват разходооправдатетелни документи за извършване на погребение – 
ОТКАЗ.  

50. МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА – гр.Варна, ул. Любен Каравелов» № 62 ет. 2; 
молба с вх.№ РД10-94.М/364/20.08.2010 г. – Липсва инцидентно възникнал проблем – 
ОТКАЗ.    

51. ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ПЕНЧЕВА – гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» 211 вх.1 ет. 6 ап.22; 
молба с вх. № РД10-94.Г/218/01.11.2010 г. –ОТКАЗ, лицето има отпусната еднократна 
парична помощ през 2010 г.;  

52. РУМЯНА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА – гр.Варна, ул. «Звезда» 16, молба с вх.№ РД10-
94.Р/230/25.10.2010 г.- ОТКАЗ, лицето има отпусната еднократна парична помощ през 
2010 г.;  

53. ДИМИТЪР СТАНКОВ МИХАЙЛОВ – гр. Варна,  Игнатиев” 33 ет. 4 ; молба с вх. № 
РД10-94.Д/354/13.10.2010 г. – ОТКАЗ, лицето има отпусната еднократна парична помощ 
през 2010 г.;  

54. АНГЕЛИНКА ПЕТРОВА ЙОВЧЕВА – гр. Варна, ул."Козлодуй" №11 ет. 4 ап. 1; молба с 
вх. № РД10-94.А/282/05.08.2010 г. –Получава пенсия в размер на 646,82 лв, както и 
интеграционни добавки в размер на 39,00 лв. – ОТКАЗ.    

55. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ  – гр. Варна, ул."Братя Миладинови" №17; молба с вх. № 
РД10-94.Г/159/10.08.2010 г. –ОТКАЗ – не е представил пълния комплект от документи.  

56. СИЛВИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА – гр. Варна, ул."Розова долина" № 38; молба с вх. № 
РД10-94.С/189/10.05.2010 г. – ОТКАЗ – не е представил пълния комплект от документи.  

57. ЕМИЛИЯ АНДРЕЕВА РАДУШЕВА  – гр. Варна, ул."Горна студена" №37; молба с вх. № 
РД10-94.Е/72/10.05.2010 г. –- ОТКАЗ – лицето не е представило пълния комплект от 
документи.  

58. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА – гр. Аксаково, ул. Батова № 19 – ОТКАЗ – 
лицето е с постоянен адрес в гр. Аксаково  

59. АНКА ДРАГНЕВА ИЛИЕВА – гр. Варна, ул. „Доброволци” № 21 ет. 7 ап. 116 ; молба с  
вх. № РД10-94.А/190/20.05.2010 г. –ОТКАЗ – лицето не е представило пълния комплект от 
документи.  



60. ДИМКА ДИМОВА ВОЙНОВА – гр. Варна, М-СТ „Траката” ул. „І –ва” 33 ; молба с  вх. № 
РД10-94.д/480/24.11.2010 г. –ОТКАЗ – лицето не е представило пълния комплект от 
документи.  

61. СЛАВКА АРХАНГЕЛОВА ХРИСТОВА - гр. Варна, ул. «Прилеп» № 30 ет. 2 ап. 2;  молба 
с  вх. № РД10-94.С/214/26.05.2010 г. – ОТКАЗ – лицето има втори жилищен имот, който 
би могъл да бъде източник на доходи.  

62. КЕРАНКА РУСЕВА РОЕВА - гр. Варна, ЖК „Вл. Варненчик” бл. 408 вх. 10 ет. 9 ап. 51; 
молба с  вх. № РД10-94.К/154/31.05.2010 г. –ОТКАЗ – лицето не е представило пълния 
комплект от документи.  

63. ЕЛЕНА РУСЕВА СИДЕРОВА – ГР. Варна, ул. «Св. Минков» 37; молба с вх. № РД10-
94.Е/86/31 .05.2010 г. –ОТКАЗ – лицето не е представило пълния комплект от документи.  

64. БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ЕРМЕНКОВ – гр. Варна, ул. «Лазур» 3 – ОТКАЗ - лицето не е 
представило пълния комплект от документи. 

65. АНКА ТОНЕВА АНТОНОВА - гр. Варна, ул. «Д-р Селименски » 63; молба с вх. № РД10-
94.А/217/18.06.2010 г. – ОТКАЗ – лицето не представя документи за инцидентно 
възникнал проблем. 

66. АСЕН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ – гр. Варна, ул. „Гургулят” № 17; молба с вх. № РД10-
94.А/229/28.06.2010 г. - ОТКАЗ – лицето не представя документи за инцидентно 
възникнал проблем. 

67. ПАВЛИНА ПЕТРОВА РУСЕВА – гр. Варна, ул. „ Братя Георгиевич” № 35 вх. Б ет. 2 ап. 
4; молба с вх. № РД10-94.П/124/01.06.2010 г. - ОТКАЗ – лицето има отпусната помощ за 
2010г.  

68. ИЛКО МАРИНОВ НИНОВ – гр. Варна, ул. „ Княз Ал. Батенберг” № 38; молба с вх. № 
РД10-94.И/148/07.06.2010 г. - ОТКАЗ – лицето има отпусната помощ за 2010г.  

69. ЕНГИН САЛИ САЛИ – гр. Варна, ул. „ Св. Минков” № 53; молба с вх. № РД10-
94.Е/88/07.06.2010 г. - ОТКАЗ – лицето има отпусната помощ за 2010г.;   

70. ДОНКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА - гр. Суворово, ул. «Васил Левски» № 18; молба с  вх. 
№ РД10-94.Д/196/08.06.2010г.  – ОТКАЗ – лицето не е с постоянен адрес в община Варна; 

71. ДОБРИНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА - гр. Варна, ул. „Св. Минков” № 42; молба с вх. 
№ РД10-94.Д/202/09.06.2010 г. - ОТКАЗ – няма приложени съответните документи, 
удостоверяващи инцидентно възникналия проблем; 

72. ЛИЛЯНА МИРОСЛАВОВА ИВАНОВА - гр. Варна, ул. «Розова долина » № 12, молба с 
вх.№ РД10-94.Л/120/25.10.2010 г. – ОТКАЗ – няма инцидентно възникнало събитие; 

73. ДЕНИС ДУБРОВИН – гр. Варна, ул. «Ружа» № 17; молба с вх. № РД10-
94.Д/362/21.10.2010 г. ОТКАЗ – няма инцидентно възникнало събитие; 

74. ПЕНЮ ИЛИЕВ ПЕНЕВ – гр. Варна, ул. «Черешово топче» 30 Б; молба с вх. № РД10-
94.П/209/18.10.2010 г. – ОТКАЗ – отпусната помощ за 2010г.  

75. СИЛВИЯ МИНЧЕВА МАРИНОВА – гр.Варна, ул. «Рила» № 14 № 27, молба с вх.№ 
РД10-94.С/419/21.10.2010 г. – ОТКАЗ, не е представен пълния комплект от документи; 

76. САЛИ СЮЛЕЙМАН КАРАХАСАН – гр. Варна, ул. «Розова долина» № 44; молба с вх. № 
РД10-94.С/319/12.08.2010г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

77. ЗЕОРЕ РЕДЖЕБ АХМЕД – гр. Варна, ул. «ПРОЛЕТ» № 10; молба с вх. № РД10-
94.З/68/11.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

78. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул. « Д-р Селименски» № 52; молба с 
вх. № РД10-94.И/206/24.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

79. ЗЮМБЮЛКА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА – гр.Варна, ул. “Розова долина” № 53; молба с 
вх.№ РД10-94.З/76/31.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

80. РАДКА ДАНАИЛОВА ЧЕЛЕБИЕВА – гр. Варна, ул « Боян Илиев» № 2; молба с вх. № 
РД10-94.Р/177/20.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  



81. РУМЯНА КИРОВА АСЕНОВА – гр.Варна, ул. «Розова долина» № 38; молба с вх.№ 
РД10-94.Р/174/18.08.2010 г. - ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

82. МИГЛЕНА ДАРИНОВА ЩЕРЕВА – гр. Варна, ул."Розова долина" № 38; молба с вх. № 
РД10-94.М/355/18.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

83. ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ДИМЧЕВА -  гр.Варна, ул. „Розова долина” № 38; молба с вх.№ 
РД10-94.Е/126/19.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

84. ВАСИЛА СТОЯНОВА ИВАНОВА – гр.Варна, жк «Младост» 150 вх. 9 ет. 6 ап. 17; молба 
вх.№ РД10-94.В/292/12.10.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

85. САШО ЦОНКОВ МИХАЛЕВ  – гр.Варна, ул. «Калач» № 31; молба с вх. № РД10-
94.С/406/12.10.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

86. ЦОНКО МИХАЛЕВ ХРИСТОВ – гр. Варна, ул. «Калач» № 39 Б; молба с вх. № РД10-
94.Ц/65/12.10.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

87. МИЛЕНА КРАСИМИРОВА АСЕНОВА – гр. Варна, ул. «Джузепе Гарибалди» 11; молба с 
вх. № РД10-94.М/287/01.07.2010 г. ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

88. ВЕСЕЛИНА ЕНЕВА ВОДЕНИЧАРОВА – гр.Варна, жк „Възраждане” 53, вх.4 ет. 1 ап.70, 
молба с вх.№ РД10-94.В/200/14.07.2010 г. - месечния размер на издръжката за семейството 
се формира от пенсии в общ размер на 576,23 лв., ОТКАЗ;  

89. СТАНА АТАНАСОВА СОТИРОВА – гр. Варна, жк «Възраждане» 30 вх. 2 ет. 8 ап. 46; 
молба с вх. № РД10-94.С/312/06.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало 
събитие; 

90. ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА – гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 6, молба с вх.№ 
РД10-94.В/140/10.05.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

91. ЗЛАТКА ИЛИЕВА АСЕНОВА - гр. Варна, ул. «Орел» № 14 ; молба с  вх. № РД10-
94.З/56/14.06.2010г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

92. ВЕНЕТА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА - гр. Варна, ул. «Тодор Влайков» № 14 бл. 1 вх. А ет. 
3 ап. 9 ; молба с  вх. № РД10-94.В/167/08.06.2010г.  – ОТКАЗ, няма инцидентно 
възникнало събитие; 

93. СИМЕОН РУМЕНОВ АЛЕКОВ - гр. Варна, ул. «Осогово» 3 молба с вх. № РД10-
94.С/244/10.06.2010г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

94. ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЛУДОВА – гр. Варна, ул. «Петко Напетов» 7; молба с  вх. № 
РД10-94.Л/78/16.06.2010г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

95. БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА - гр. Варна, ул. «Петко Напетов» 7; молба с вх. № 
РД10-94.Б/69/16.06.2010г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

96. ПАВЕЛ ДИХАНОВ ДИХАНОВ - гр. Варна, ул. «Кавала» 22 ет. 2 ап. 6; молба с № РД10-
94.П/122/01.06.2010г. –доходът на семейството е от пенсии в общ размер на 654,27 и 
интеграционни добавки в размер на 30,26 лв,ОТКАЗ; 

97. ГАЛИНА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА – гр. Варна, Бул." Цар Освободител»  101 вх. Б ет. 4 
ап. 1; молба с вх. № РД10-94.Г/182/30.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало 
събитие;  

98. СЕВДА ДЕМИРОВА СЛАВОВА – гр. Варна, ул. «Младост» 14; молба с вх. № РД10-
94.С/323/16.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

99. СТОЯН НИКОЛОВ БОЕВ – гр. Варна, ул. «Хан Крум» № 38; молба с вх. № РД10-
94.С/331/23.08.2010 г. ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  

100. АНА ЙОТОВА ДИНЕВА – гр.Варна, ул. „Крайезерна”  № 32; молба вх.№ РД10-
94.А/295/23.08.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

101. ВАСИЛКА РУМЕНОВА ИВАНОВА – гр. Варна, жк «Вл. Варненчик» 32 вх. 2 ап. 52; 
молба с вх. №РД10-94В/294/13.10.2010г. – ОТКАЗ, едно от децата й е настанено в 
специализирана институция;  

102. СТАНКА РУСЕВА МОСКОВА – гр.Варна, ул. «Светослав Минков» № 37; молба с вх.№ 
РД10-94.С/403/12.10.2010 г. – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие;  



103. ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА КЬОСЕВА - гр. Варна, жк „Възраждане” 46 вх. 1 ет. 1 ап. 1; 
молба с  вх. № РД10-94.В/149/20.05.2010 г. – ОТКАЗ, доходът на семейството е в размер 
на 570 лв.;   

104. СИМОНА ИВАНОВА ПАВЛОВА - гр. Варна, ул. «Дунав» № 16 ет. 2; молба с  вх. № 
РД10-94.С/245/10.06.2010г.  – ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

105. СИЙКА СИМЕОНОВА МАТЕЕВА – гр. Варна, жк "Вл.Варненчик", 204, вх.2, ет.5, 
ап.48 ; молба с вх. № РД10-94.С/434/02.11.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация;  

106. МЮЗИЯН ХЮСЕИН ИСМАИЛОВА – гр. Варна, ул."Станчо Кир. Войнов" 6; молба 
с вх. № РД10-94.М/497/10.11.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

107. СЕХЕР ДЖЕМАЛ ХАЛИЛ – гр. Варна, ул."Наум" 92А; молба с вх. № РД10-
94.С/439/04.11.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

108. ЦВЕТАНА КИРИЛОВА ЦЕКОВА – гр. Варна, ул."Дружба" 9, вх.Б, ет.3, ап.13; молба с 
вх. № РД10-94.Ц/70/02.11.2010 г. – ОТКАЗ, неактуална документация 

109. ДУРИЕ АХМЕДОВА РИЗА – гр. Варна, ул."Крайезерна" 5А; молба с вх. № РД10-
94.Д/430/29.11.2010 г.- ОТКАЗ, непълна документация; 

110. ТОДОРКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – гр. Варна, ул."Ген. Паренсов" 41, ет.2, 
ап.3; молба с вх. № РД10-94.Т/162/22.11.2010 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

111. ГЕРГАНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА – гр. Варна, ул."Георги Живков" 42; молба с вх. 
№ РД10-94.Г/241/25.11.2010 г. - ОТКАЗ, непълна документация; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 
 - съгласуване на План за регулация и застрояване, план извадка за 
УПИ VІІІ-51, кв. 31 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” 
 - одобряване на План за регулация и застрояване за УПИ 
10135.2043.257 “за гробищен парк” по кадастралната карта на район 
“Приморски”, м-ст “Кара тепе”, землище “Виница”, гр. Варна 
 - предоставяне на становище на МРРБ за допустимост на частична 
отмяна на строителната забрана за имоти, във връзка със заповед № РД-02-
14-300/21.04.1997 г. 

- допълване на решение № 2728-7/28/10.17.11.2010 г. на Общински 
съвет – Варна 
            - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/, План за 
застрояване /ПЗ/ и Паркоустройствен план за УПИ ІІ – “за озеленяване”, 
кв. 19 по плана на ж.к. “Владислав Варненчик” І м.р., гр. Варна    
  

Докл.: Вл.Тонев-председател  
                 ПК „АСУОРТОНМ” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 2885-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-16037/25.11.2010г., Общински съвет-Варна съгласува План за 
регулация и застрояване - план извадка за УПИ VІІІ-51 “за жилищна сграда 
и ТП”, кв. 31 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” 

/за-34, против-1, въздържали се-2/ 
 



2886-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 148, ал. 2 от 
ЗУТ, във връзка с докладни записки от инж. Георги Прегьов – зам.-
министър на регионалното развитие и благоустройство с вх. № ЗАО-
28253/03.08.2010г. и вх. № ЗАО39787/08.11.2010г., във връзка със заповед 
№ РД-02-14-300/21.04.1997г. на “Министерството на териториалното 
развитие и строителство”, във връзка с предоставяне на становища за 
допустимост за частична отмяна на строителната забрана Общински съвет-
Варна решава: 
След като анализира възможността да бъде извършена частична отмяна на 
строителната забрана, Общински съвет - Варна дава своето положително 
становище, след спазване на всички условия, формулирани  в анализите и 
препоръките на извършеното инженерногеоложко проучване  и отразени в 
инженерногеоложките доклади, приети от Експертния съвет за обекти на 
инженерната инфраструктура и при спазване  параметрите на одобрените 
Подробни устройствени планове от съответните компетентни органи, 
относно  следните имоти: 

- Поземлен имот 1214, кв. 61 по плана на СО “Прибой”, гр. Варна – 
вносител: Гергин Дончев Танчев; 

-  Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ 711, кв. 18 по плана на КЗ 
“Прибой”, гр. Варна – вносител: Тодор Борисов Попов; 

- Поземлен имот 1849, кв. 40 по плана на СО “Прибой”, гр. Варна – 
вносител: Виолета Антониева Лорер; 

-  Урегулиран поземлен имот (УПИ)  ІІІ 72133, кв. 13 по плана на КЗ 
“Прибой”, гр. Варна – вносител: Десислав Колев Гатев – управител на 
“Весмар Вилас” ООД, гр. Варна. 

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ 1650=737,  кв. 55 по план – 
извадка на кв. “Свети Никола”, гр. Варна – вносител: Станислав 
Володимирович Соколовски – управител на “ЛЮВС - 2000” ООД, гр. 
Варна, чрез пълномощник Катерина Сергеевна Неженцева; 

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) 107 по плана на к.к. “Чайка, гр. 
Варна – вносител: Вася Христова Станкулова – Пеева – изпълнителен 
директор на “Тривия тур” АД, гр. София (правоприемник на “Русалка тур” 
АД, гр. София). 

/Рррезултат от поименно явно гласуване 
за-21, против-8, въздържали се-3, отсъстват-19/ 
 
 

 
2887-6. На основание чл.21, ал.1,  т.23 от ЗМСМА и чл.148, ал.2 от 

ЗУТ, Общински съвет - Варна допълва свое решение № 2728-7/28/10, 
17.11.2010г.,  както следва: 
 изменя т. 7 и т. 8, като след изменението същите придобиват следния 
вид: 



 “7. Да съгласуват и одобряват инвестиционни проекти и издават 
актове за узаконяване съгласно §183 и §184 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ за 
строежите по чл. 137, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 или мотивиран отказ по ред и 
условия предвидени в закона.” 
 “8. Да съгласуват и одобряват инвестиционни проекти и издават 
актове за узаконяване за част от строежите, съгласно § 183 и §184 от ПРЗ 
към ЗИД на ЗУТ, за които има вече одобрени проекти и издадени 
разрешения за строеж на района, без ограничения на категорията по чл. 137, 
ал. 1 от ЗУТ, или мотивиран отказ по ред и условия предвидени в закона”.  
 Създават се нови т. 9, 10, 11, както следва:  
  9. За сгради на основно застрояване (чл. 37 – чл. 40 от ЗУТ) и 
категория на строежите по смисъла  на чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,  с кота 
корниз до 7м. и до 600 кв.м. РЗП  общо за имота. 
 10. Да съгласуват и одобряват инвестиционни проекти по смисъла на 
чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за допускане на изменения в одобрения инвестиционен 
проект по време на строителството и отразени със забележка в издаденото 
разрешение за строеж по ред и условия предвидени в закона, за строежите 
по т.1, 2, 3 (от решение № 1404-10-1/15/20.05.2010г. на Общински съвет - 
Варна),  т. 4 (от решение № 2728-7/28/10, 17.11.2010г. на Общински съвет – 
Варна), и т. 9 от настоящото решение. 
 11.  По предложение на съда и в определени от него срокове да 
одобряват  инвестиционен проект или издават мотивиран отказ, съгласно 
чл. 203 от ЗУТ. 

/за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 

2888-6-1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, 
във връзка с чл.62, ал.9 от ЗУТ,  във връзка с предложение от Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-1000/464//06.12.2010г., Общински съвет - 
Варна одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/, План за 
застрояване /ПЗ/ и Паркоустройствен план за УПИ ІІ – “за озеленяване” 
(ПИ № 10135.4504.475), кв. 19 по плана на ж.к. “Владислав Варненчик” І 
м.р., гр. Варна   

2888-6-2. Решението по т. 1 да се обяви в Държавен вестник, на 
основание чл.  129, ал. 1 от ЗУТ. 
 /за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

- приемане на план-сметка за дейност „Чистота” за 2011 година 
 
 

Докл.: Пламен Войков-председател  
         ПК „БКД” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2889-7. На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.6 

и т.7 от ЗМСМА  и чл. 66, ал. 1 ЗМДТ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302/145/30.11.2010 г., Общински съвет – 
Варна приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2011 год., съгласно 
приложение № 1. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

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

- предложение от „Бул Маркет Ком” ЕАД – Варна с вх.№ ОС-10-
2600/106/14.10.2010г. за публично-частно партньорство, отдаване под наем 
на сграда с цел експлоатация като ОДЗ. 
 

Докл.:Р.Коев-председател ПК „НО” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –39 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2890-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна възлага на Кмета на Община Варна да извърши проучване и да 
представи финансово икономически и правен анализ, относно предложение 
на „Бул Маркет Ком” ЕАД – Варна с вх.№ ОС-10-2600/106/14.10.2010 г. 

/за-34, против-3, въздържали се-2/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 

 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  девета от дневния ред 

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

- отпускане на финансови средства за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица за постигнати високи 
спортни резултати 
 - предоставяне за безвъзмездно управление  на Общинско 
предприятие „Спорт за всички” на имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна,  местност „Малка Чайка”, пл. № 1, „Гребна база”. 
 

Докл.:Н.Пашов-председател ПК „МДС” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2891-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 

14 във връзка с чл. 1, т. 3 предложение 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 15 000 лв. за материално стимулиране за постигнати 
високи спортни резултати на Стела Алдомирова Енева от СК хора с 
увреждания "Атлант" за постигнато І-то място на Европейско първенство 
по тласкане на гюле, І – во място на Европейско първенство по хвърляне на 
диск и подобрен Европейски рекорд по тласкане на гюле за хора с 
увреждане. 



 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 

 
 

 
 
 2892-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, 
чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 3, предложение 2 от таблица 1 от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 12 000 лв. за материално стимулиране за постигнати 
високи спортни резултати на Георги Спасов Гулев, като личен треньор на 
Стела Енева за постигнати високи спортни резултати на Европейско 
първенство по тласкане на гюле и хвърляне на диск.   

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване по 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 
горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 



 
2893-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 

14 във връзка с чл. 1, т. 3 предложение 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 1 500 лв. за материално стимулиране за постигнати 
високи спортни резултати на Николай Георгиев Добрев от СК "Локомотив 
93" за постигнато ІI – ро място на Европейско първенство по борба 
класически стил за кадети. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 
 

2894-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, 
чл.11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 3, предложение 2 от таблица 1 от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 1 200 лв. за материално стимулиране за постигнати 
високи спортни резултати на Неделчо Тодоров Панев, като личен треньор 
на Николай Добрев за постигнати високи спортни резултати на Европейско 
първенство по борба класически стил за кадети. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване по 



Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 
горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 

 
2895-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 

14 във връзка с чл. 1, т. 2 предложение 2 и т. 3, приложение 2 от таблица 1 
във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 
купи и световни рекорди през 2010 г. и по предложение на Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 750 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 
Стилиян Марков Георгиев от СК "Варна-60" за постигнато І – во място на 
Световно първенство по сумо и І – во място на Европейско първенство по 
сумо за мъже. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване по 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 
горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 



 
2896-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 

14 във връзка с чл. 1, т. 3 предложение 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 750 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Владимир Георгиев Миров от СМК "Варна" за 
постигнато I – во място на Европейско първенство по корабомоделизъм 
Клас А2. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 
 

2897-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 1, т. 2 предложение 2 и във връзка с чл. 2  от Наредбата 
за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 750 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Станчо Алексиев Чанев от СМК "Варна" за 
постигнато IІ – ро място на Световно първенство по корабомоделизъм Клас 
С4. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване по 



Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 
горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 
 

2898-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 1, т. 3 предложение 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 750 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Захари Огнянов Дамянов от СК "Ичи-геки" - Варна 
за постигнато I – во място на Европейско първенство по карате 
киокушинкай.  

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 



2899-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 1, т. 2 предложение 2 от таблица 1 и във връзка с чл. 2  
от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 
и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Кристиян Красенов Георгиев от СК "Аргус" за 
постигнато IIІ – то място на Световно първенство по кик бокс за кадети. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване по 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 
горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 
 

2900-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 1, т. 2 предложение 2 и т. 3, приложение 2 от таблица 1 
във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 
купи и световни рекорди през 2010 г. и по предложение на Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 500 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 
Пламена Диянова Димова от СК "Боил" - Варна за постигнато I – во място 
на Европейско първенство по кик бокс и II – ро място на Световно 
първенство по муай тай. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 



треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 
 

2901-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 1, т. 2 предложение 2 и т. 3, приложение 2 от таблица 1 
във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 
купи и световни рекорди през 2010 г. и по предложение на Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 250 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 
Владимир Славчев Вълев от СК "Викинг" за постигнато I – во място на 
Европейско първенство по кик бокс и III – то място на Световно първенство 
по муай тай.  

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 

 



2902-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 1, т. 3 предложение 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 300 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Пламена Стефанова Цигуларова от СК "Боил" за 
постигнато III – то място на Европейско първенство по кик бокс. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване по 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 
горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 
 

2903-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 1, т. 3 предложение 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 750 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Явор Валентинов Стоилов от СК "Одесос" - Варна 
за постигнато I – во място на Европейско първенство по карате до. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 



Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 

2904-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 1, т. 3 предложение 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г. и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” с 
вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 300 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Младен Евгениев Кабов от СК "Одесос" - Варна за 
постигнато III – то място на Европейско първенство по карате до. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 

 
2905-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 

14 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 



спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди през 2010 г. и по предложение на 
Дирекция „Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 
г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 5 000 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 
момичета до 12 г., момичета до 14 г. и кадетки от ЖБК „Черно море – 
Одесос” за постигнато I – во място на Държавно първенство по баскетбол.  

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 

2906-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди през 2010 г. и по предложение на 
Дирекция „Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 
г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 5 000 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати от ХК 
„Спартак” за постигнато III – то място на Държавно първенство по 
хандбал и участие в турнира за Европейската купа.  

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване по 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 



спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 
горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 
 

2907-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди през 2010 г. и по предложение на 
Дирекция „Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 
г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 4 000 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати от ССК 
„Черно море”. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване по 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 
горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 

2908-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 
14 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди през 2010 г. и по предложение на 
Дирекция „Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-10-9302/2/22.11.2010 



г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 4 000 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати от ОСК 
„ЖСК  - Спартак”. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010 за награждаване 
по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2010 г.  

На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди  през 2010 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 

2909-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на община Варна вх.№РД10-9302/151/06.12.2010 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно управление  
на Общинско предприятие „Спорт за всички” имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна,  местност „Малка Чайка”, пл. № 1, 
„Гребна база”, представляващ  сгради  и земя с площ 15 159 кв.м. – 
предмет на АОС№ 2466/18.12.2002г.   

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед  за 
прехвърляне безвъзмездно управление на  „Гребна база” от Общински 
предприятие „Спортни имоти” на Общинско предприятие „Спорт за 
всички”, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-34, против-3, въздържали се-6, отсъстват-8/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Култура и духовно развитие” относно: 

- потвърждаване на свое решение №5330-6/57/19.09.2007 г. и 
възлагане на кмета на община Варна за провеждане на процедура по 
деактуване в публична общинска собственост на имот-частна държавна 
собственост, представляващ Паметник на българо-съветската дружба, 
находящ се в м-ст „Св.Никола”, по плана на 21 м.р. на гр.Варна 
  - отпускане на финансови средства за издаване на книгата на 
починалия писател Атанас Липчев 
 

Докл.:доц.К.Трошев-председател  
                  ПК „КДР” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 
2910-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 

Съвет – Варна потвърждава свое решение №5330-6/57/19.09.2007г., както 
следва:   

„На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет – Варна 
задължава Председателя на Общински съвет – Варна и Кмета на Община – 
Варна, да проведат  процедура по деактуване в публична общинска 
собственост за имот-частна държавна собственост представляващ  
Паметник на  българо - съветската дружба ведно с прилежащата земя, 
находя ща се в м-ст „Св.Никола” по плана на 21-м.р. на гр.Варна, с цел 
създаване вътре в него и около него център на изкуствата, включващ 
ателиета, изложбена зала, камерна зала, зала за музейна сбирка. Центърът 



на изкуствата е част от проекта „Варна-кандидат за европейска столица на 
изкуствата””.  
 /за-39, против-0, въздържали се-3/ 
 

 

 

 

2911-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 
докладна записка от Сдружение Литературно Общество гр.Варна вх. № ОС-
10-9907/14/12.07.2010г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 6 100 лв. за финансиране и 
издаване на книгата на починалият писател Атанас Липчев. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-3, отсъстват-10/ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

- приемане на „План за действие, с цел управление, предотвратяване 
и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация 
Варна”. 
 

Докл.:Др.Дончев-председател ВрК „ОВОС” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –42 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2912-11. На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23, във връзка с чл.17, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.2, т.1 от Закона за защита на шума в околната 
среда, чл.16, ал.3, т.1 от Наредбата за изискванията към разработването и 
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие  
и по предложение от Кмета на Община Варна с вх.№ РД 10-
9302/132/03.11.2010 г., Общински съвет – Варна приема „План за действие, 
с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда 
на територията на агломерация Варна”. 
 /за-42, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

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

1.1 - учредяване на безвъзмездно право на ползване на  „Пазари” 
ЕАД  върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Хараламби Ангелов” №42, представляващ масивна едноетажна 
сграда на сутерен със застроена площ 85 кв.м.  

1.2 - даване на съгласие товарен автомобил с марка „Мерцедес 110 D 
Вито”, собственост на „Обреди” ЕООД – Варна да бъде безвъзмездно 
предоставен за ползване от дирекция „Осигуряване и опазване на 
обществения ред” към Община Варна. 

1.3 - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна 
общинска собственост и вземане на решение за  прекратяване на 
съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
представляващ земя с площ 14,50 кв. м. идеални части  от поземлен имот – 
частна общинска собственост, с идентификатор 10135.1504.27, целия с 
площ 6 773,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, 
подрайон 4  

1.4 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за  
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Народни 
будители”, подрайон 27, кв. 10, представляващ земя с площ 586,00 кв. м. 
идеални части от ПИ № 10135.5502.92, целия с площ  1316,00 кв. м. 

1.5 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 22.00 кв.м. идеални части от УПИ ХVІІ-551 целия с площ 
560.00 м2, находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Д-р Липов” № 8 А 

1.6 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 38.00  м2 идеални части от ПИ 10135.2510.675 целия с 
площ  597.00 м2, находящ се в гр. Варна, с.о „Добрева чешма”. 

1.7 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за  
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска 



собственост, представляващ 491,67  кв. м. идеални части от УПИ № VII – 
118 , целия с площ 590,00 кв. м., находящ се в община Варна, село Тополи, 
ул. „Александър Димитров” № 65, кв. 16 

1.8 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за  
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.1505.258 , целия с площ 628,00 
кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Асен” № 27 , подрайон 1 , кв. 
450  

1.9 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за  
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.2556.319, целия с площ 379.00 
кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Христина Морфова” № 8 и 8А, 
подрайон 5. 

1.10 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор № 
10135.5502.577 с площ 318,00 м2, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Народни будители” № 33 

1.11 - приемане на предложение за продажба  на имоти от 
„Спедстрой” ЕООД, вземане на  решение за одобряване на пазарните 
оценки на предложените обекти, във връзка с проведен публично 
оповестен конкурс, и възлагане на Кмета на Община Варна да приключи 
процедурата по закупуване на имоти, собственост на „СПЕДСТРОЙ” 
ЕООД, находящи се в гр.Варна, район ”Младост”, ж.к.”Възраждане”, 
ул.”Ана Феликсова” №12, а именно: 

1. Апартамент №1, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.9,   
2. Апартамент №2, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.10,   
3. Апартамент №3, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.11,   
4. Апартамент №5, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.13,   
5. Апартамент №6, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.14,   
6. Апартамент №7, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.15,   
7. Апартамент №8, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.16,   
8. Апартамент №9, вх.1, ет.3 с идентификатор 10135.3511.520.1.17,   
9. Апартамент №14, вх.1, ет.3 с идентификатор 

10135.3511.520.1.22,   
10. Апартамент №21, вх.1, ет.4 с идентификатор 

10135.3511.520.1.29,   
11. Апартамент №22, вх.1, ет.4 с идентификатор 

10135.3511.520.1.30,   
12. Апартамент №24, вх.1, ет.4 с идентификатор 

10135.3511.520.1.32,   
13. Апартамент №33, вх.1, ет.6 с идентификатор 

10135.3511.520.1.41,   



14. Апартамент №50, вх.1, ет.8 с идентификатор 
10135.3511.520.1.58,   

15. Апартамент №3, вх.2, ет.2 с идентификатор 
10135.3511.520.1.92,   

16. Апартамент №4, вх.2, ет.2 с идентификатор 
10135.3511.520.1.93,   

17. Апартамент №7, вх.2, ет.3 с идентификатор 
10135.3511.520.1.97,   

18. Апартамент №8, вх.2, ет.3 с идентификатор 
10135.3511.520.1.98,   

19. Апартамент №12, вх.2, ет.4 с идентификатор 
10135.3511.520.1.103,   

20. Апартамент №16, вх.2, ет.5 с идентификатор 
10135.3511.520.1.109 

21. Апартамент №3, вх.3, ет.2 с идентификатор 
10135.3511.520.1.270,   

22. Апартамент №11, вх.3, ет.3 с идентификатор 
10135.3511.520.1.273,   

23. Апартамент №13, вх.3, ет.3 с идентификатор 
10135.3511.520.1.274,   

24. Апартамент №21, вх.3, ет.4 с идентификатор 
10135.3511.520.1.278,   

25. Апартамент №27, вх.3, ет.5 с идентификатор 
10135.3511.520.1.281,   

26. Апартамент №29, вх.3, ет.5 с идентификатор 
10135.3511.520.1.282,   

27. Апартамент №45, вх.3, ет.7 с идентификатор 
10135.3511.520.1.291,   

28. Апартамент №61, вх.3, ет.9 с идентификатор 
10135.3511.520.1.297,   

29. Апартамент №69, вх.3, ет.10 с идентификатор 
10135.3511.520.1.300, 

30. Апартамент №77, вх.3, ет.11 с идентификатор 
10135.3511.520.1.303,   

 
1.12 - изменение на чл.6 от „Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество”. 
1.13 - поправка на очевидна фактическа грешка на свое Решение № 

2657-5 от протокол № 27/06, 07.10.2010 г., съгласно  Приложение № 1. 
1.14 - включване във фонд „Жилища за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди” на жилище, находящо се в гр. 
Варна, жк ”Възраждане”, бл.70, ет.1, ап.96 



1.15 - даване на съгласие за бракуване и унищожаване на ДМА – 
рентгенова уредба за зъбни графии „Филипс” сер.№ А 309400, собственост 
на ДКЦ „Св. Иван Рилски - Аспарухово” ЕООД – Варна 

1.16 - възлагане на Кмета на Община Варна в срок до края на 2010 г. 
да сезира компетентните органи за извършване на цялостна финансова 
ревизия на СБАГАЛ „Проф.д-р Д.Стаматов” Варна ЕООД 

1.17 - във връзка с покана  вх.№РД10-2650/1657/07.12.2010 за 
свикване на извънредно общо събрание на съдружниците във „ВАРНА 
ЕФКОН” ООД, което ще се проведе на 20.12.2010г. и упълномощаване на 
представителя на Община Варна в Извънредното Общото събрание на 
съдружниците във „ВАРНА ЕФКОН” ООД 

 
 

     Докл.:Орлин Симеонов-председател  
            ПК „Собственост и стопанство” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2913-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.48, ал. 1, т.3 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх.№ ОБС10-2600/31/19.10.2010 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на  „Пазари” ЕАД  
върху  имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Хараламби Ангелов” №42, представляващ масивна едноетажна сграда на 
сутерен със застроена площ 85 (осемдесет и пет) кв.м., за срок от 10 (десет) 
години. 

За имота има съставен АОС № 765/24.07.1998г. 
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания  
имот. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-2, отсъстват-11/ 
 
 
 

 
2914-12. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 

докладна от Любчо Любчев – управител на „Обреди” ЕООД с вх. № РД10-



2600/1522/23.11.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие автомобил 
марка „Мерцедес 110 D Вито”  с държавен контрол  № В 14 44 СВ и рама № 
VSA 63807413052048, собственост на  „Обреди” ЕООД – Варна да бъде 
безвъзмездно предоставен за ползване от дирекция „Осигуряване и 
опазване на обществения ред” към Община Варна. 

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2915-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 
50312/02.12.2010 г., Общински съвет – Варна намалява пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 
от 11 020 (единадесет хиляди и двадесет) лева без включен ДДС на 1 740 
(хиляда седемстотин и четиридесет) лева без включен ДДС за недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ земя с площ 14,50 
(четиринадесет цяло и петдесет стотни) кв. м. идеални части под обект  с 
идентификатор 10135.1504.27.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и четири.двадесет и седем.шест) със застроена площ 450,00 
(четиристотин и петдесет) кв. м., разположен в поземлен имот – частна 
общинска собственост, с идентификатор 10135.1504.27 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и четири.двадесет и седем), целия с площ 
6 773,00 (шест хиляди седемстотин седемдесет и три) кв. м., находящ се в 
гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, подрайон 4 (четири), при пазарна 
стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 120 (сто и 
двадесет) лева, във връзка с реализиране на продажба на описания 
недвижим имот на Петко Димитров Попов на основание чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС, по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-4, отсъстват-12/ 
 

 
 
 
 

 2916-12. На основание чл.46, ал.1 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет-



Варна решава да удължи работното време за провеждането на заседанието 
на Общинския съвет до 18.00 часа. 
 /за-32, против-4, въздържали се-1/ 

 
 
 
 
2917-12. 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-6-9901/126/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Народни будители”, подрайон 27 (двадесет 
и седем), кв. 10 (десет), представляваща земя с площ 586,00 (петстотин 
осемдесет и шест) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5502.92 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.деветдесет и две), 
целия с площ  1316,00 (хиляда триста и шестнадесет) кв. м, при граници на 
имота: ПИ № 10135.5502.91 (десет хиляди сто тридесет пет.пет хиляди 
петстотин и две.деветдесет и едно) и ПИ № 10135.5502.532 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.петстотин тридесет и две), в 
размер на 142 260,00 (сто четиридесет и две хиляди двеста и шестдесет) 
лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 242,76 
(двеста четиридесет и два лева и седемдесет и шест стотинки) лева, без 
включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-3, отсъстват-11/ 
 
 
 
 
 

2918-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9901/126/18.10.2010 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна – ЕТ „ВМ – Бенц – Вичко 
Михалев”, БУЛСТАТ: 103216424, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. 
„Народни будители”, подрайон 27 (двадесет и седем), кв. 10 (десет), 
представляващ земя с площ 586,00 (петстотин осемдесет и шест) кв. м. 
идеални части от ПИ № 10135.5502.92 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и две.деветдесет и две), целия с площ  1316,00 (хиляда 
триста и шестнадесет) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.5502.91 



(десет хиляди сто тридесет пет.пет хиляди петстотин и две.деветдесет и 
едно) и ПИ № 10135.5502.532 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и две.петстотин тридесет и две). 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5007/12.06.2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от  142 260,00 (сто четиридесет и две хиляди двеста и шестдесет) 
лева, без включен ДДС, на съсобственика ЕТ „ВМ – Бенц – Вичко 
Михалев”, БУЛСТАТ: 103216424. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-3, отсъстват-11/ 
 
 
 

 
 

2919-12. 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 17420/02.12.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  
22.00 (двадесет и два) м2  идеални части от УПИ ХVІІ-551 целия с площ 
560.00 (петстотин и шестдесет) м2, с административен адрес Община Варна, 
с. Тополи, ул. „Д-р Липов” № 8 А,  в размер на  810,00 (осемстотин и 
десет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 36,82 
(тридесет и шест лева и осемдесет и две стотинки) лева без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-3, отсъстват-11/ 
 
 
 

 
 

2920-12. 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 17420/02.12.2010 
г., Общински съвет - Варна решава да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна  Иван Желев Павлов, чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
Община Варна, с. Тополи, ул. „Д-р Липов” № 8 А,  представляващ  22.00 



(двадесет и два) м2  идеални части от УПИ ХVІІ-551  целия с площ  560.00 
(петстотин и шестдесет) м2, с административен адрес Община Варна, с. 
Тополи, ул. „Д-р Липов” № 8 А, при граници на имота: ул. „Матей 
Стоянов”, ул. „Д-р Липов”, УПИ ХVІІІ -550 (осемнадесет-петстотин и 
петдесет), УПИ ХVІ-551 (шестнадесет – петстотин петдесет и едно) на 
съсобственика  Иван Желев Павлов.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6096/02.07.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 810,00 (осемстотин и десет) лева, без включен ДДС на  Иван 
Желев Павлов. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-3, отсъстват-11/ 

 
 
 
 
 

2921-12. 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 15181/02.12.2010 г. Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 38.00  (тридесет и осем) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.675 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.шестстотин седемдесет и пет) целия с площ  597.00 (петстотин 
деветдесет и седем) м2, с административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”,  в размер на  2 123,00 (две хиляди сто двадесет и три)  лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 55,87 (петдесет и пет 
лева и осемдесет и седем стотинки) лева. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-3, отсъстват-11/ 
 
 

 
 
 

 2922-12. 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 15181/02.12.2010 



г., Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна  Николай Атанасов Недков 
и Илона Миткова Недкова, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о „Добрева чешма”,  
представляващ  38.00  (тридесет и осем) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.675 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.шестстотин седемдесет и пет) целия с площ  597.00 (петстотин 
деветдесет и седем) м2, с административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”, при граници на имота: ПИ № 10135.2510.9086 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. девет хиляди осемдесет и 
шест), ПИ № 10135.2510.676 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и десет. шестстотин седемдесет и шест), ПИ № 10135.2510.9066  
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. девет 
хиляди шестдесет и шест), ПИ № 10135.2510.674  (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. шестстотин седемдесет и 
четири) на съсобствениците  Николай Атанасов Недков и Илона Миткова 
Недкова. 
    За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 6092/02.07.2010 г. 
   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от на  2 123,00 (две хиляди сто двадесет и три)  лева, без включен 
ДДС  Николай Атанасов Недков и Илона Миткова Недкова  
    Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването на 
всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване 
на разпоредителната сделка. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-3, отсъстват-11/ 

 
 
 
 
 

2923-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
29432/02.12.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарна стойност в размер на 33 900,00 (тридесет и три хиляди и 
деветстотин) лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 491,67 (четиристотин деветдесет и едно цяло и 
шестдесет и седем стотни) кв. м. идеални части от УПИ № VII – 118 (седем 
– сто и осемнадесет), целия с площ 590,00 (петстотин и деветдесет) кв. м., 
находящ се в община Варна, село Тополи, ул. „Александър Димитров” № 
65 (шестдесет и пет), кв. 16 (шестнадесет), при пазарна стойност без 
включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 68,95 (шестдесет и осем 



лева и деветдесет и пет стотинки) лева, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 
от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна, при квоти на продажба: 98,33 
(деветдесет и осем цяло и тридесет и три стотни) кв. м. идеални части от 
имота за Райчо Илиев Рачев с продажна цена 6 779,53 (шест хиляди 
седемстотин седемдесет и девет лева и петдесет и три стотинки) лева без 
включен ДДС и 393,34 (триста деветдесет и три цяло и тридесет и четири 
стотни) кв. м. идеални части от имота за Иванка Милкова Маринова с 
продажна цена 27 120,47 (двадесет и седем хиляди сто и двадесет лева и 
четиридесет и седем стотинки) лева без включен ДДС.  

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-3, отсъстват-11/ 

 
 
 

 
 
2924-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
27758/02.12.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 
с която е определена пазарна стойност в размер на 328 382,00 (триста 
двадесет и осем хиляди триста осемдесет и два) лева без включен ДДС за 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 
10135.1505.258 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
пет.двеста петдесет и осем), целия с площ 628,00 (шестстотин двадесет и 
осем) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Асен” № 27 (двадесет и 
седем), подрайон 1 (едно), кв. 450 (четиристотин и петдесет), при пазарна 
стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 522,90 
(петстотин двадесет и два лева и деветдесет стотинки) лева, във връзка с 
извършване на продажба на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 
от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна, на идеални части под обект – 
многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.1505.258.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.двеста петдесет и 
осем.едно) със застроена площ 218,00 (двеста и осемнадесет) кв. м., 
разположена в описания недвижим имот, при следните квоти и продажни 
цени:  
1. продажба на 22,36 (двадесет и две цяло и тридесет и шест стотни) кв. м. 

идеални части от имота с продажна цена в размер на 11 692,04 



(единадесет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и четири стотинки) 
лева, без включен ДДС, на Албена Тодорова Николова; 

2. продажба на 9,40 (девет цяло и четиридесет стотни) кв. м. идеални части 
от имота с продажна цена в размер на 4 915,26 (четири хиляди 
деветстотин и петнадесет лева и двадесет и шест стотинки) лева, без 
включен ДДС, на Георги Стоянов Русенов; 

3. продажба на 22,82 (двадесет и две цяло и осемдесет и две стотни) кв. м. 
идеални части от имота с продажна цена в размер на 11 932,58 
(единадесет хиляди деветстотин тридесет и два лева и петдесет и осем 
стотинки) лева, без включен ДДС, на Мария Михайлова Лафазанска и 
Борислав Василев  Лафазански; 

4. продажба на 21,62 (двадесет и едно цяло и шестдесет и две стотни) кв. м. 
идеални части от имота с продажна цена в размер на 11 305,10 
(единадесет хиляди триста и пет лева и десет стотинки) лева, без 
включен ДДС, на Петър Белчев Минчев; 

5. продажба на 21,86 (двадесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни) кв. 
м. идеални части от имота с продажна цена в размер на 11 430,59 
(единадесет хиляди четиристотин и тридесет лева и петдесет и девет 
стотинки) лева, без включен ДДС, на Иван Стоянов Жеков. 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-3, отсъстват-11/ 

 
 
 
 
 

2925-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
39429;14079/02.12.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 
от ЗОС, с която е определена пазарна стойност в размер на 40 426,00 
(четиридесет хиляди четиристотин двадесет и шест) лева без включен ДДС 
за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Христина Морфова” № 8, 8 А (осем, осем – А), подрайон 5 (пет), 
представляващ ПИ № 10135.2556.319 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и шест.триста и деветнадесет) с площ 379,00 
(триста седемдесет и девет) кв. м., при пазарна стойност без включен ДДС 
на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 106,66 (сто и шест лева и шестдесет и 
шест стотинки) лева, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на Общински 



съвет – Варна, при квоти на продажба 198,22 (сто деветдесет и осем цяло и 
двадесет и две стотни) кв. м. идеални части от имота за Желязко Маринов 
Желязков и 180,78 (сто и осемдесет цяло и седемдесет и осем стотни) кв. м. 
идеални части от имота за Ивелин Здравков Николов.  

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-3, отсъстват-11/ 

 
 
 
 
 
2926-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 10-9302/149/02.12.2010 г. и по предложение на ПК „Собственост и 
стопанство”, Общински съвет – Варна намалява оценка, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представлява ПИ с идентификатор № 
10135.5502.577 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
две.петстотин седемдесет и седем) с площ 318,00 (триста и осемнадесет) м2, 
находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Народни будители” № 33, 
от 149 803 (сто четиридесет и девет хиляди осемстотин и три) лева без  
включен ДДС на  100 000 (сто хиляди)  лева, без  включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) м2  - 314.47 (триста и четиринадесет лева и 
четиридесет и седем стотинки) лева без включен ДДС 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-3, отсъстват-12/ 

 
 
 
 
 

 2927-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10-9302/149/02.12.2010 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, 
кв. „Аспарухово”, ул. „Народни будители” № 33, представляващ ПИ с 
идентификатор № 10135.5502.577 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет 
хиляди петстотин и две.петстотин седемдесет и седем) с площ 318,00 
(триста и осемнадесет) м2 при граници:  ПИ № 10135.5502.196 (десет хиляди 



сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и два.сто деветдесет и шест), ПИ 
№ 10135.5502.195 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
два.сто деветдесет и пет), ПИ № 10135.5502.191 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и два.сто деветдесет и едно), ПИ № 
10135.5502.198 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
два.сто деветдесет и осем), ПИ № 10135.5502.29 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и два.двадесет и девет) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6066/20.04.2010 г. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  100 000 (сто хиляди) лева, без  
включено ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в 
размер на  10 000 ( десет хиляди) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000 (десет 
хиляди) 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 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-3, отсъстват-12/ 
 

 
 
 

2928-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2, 
чл.35, ал.1 и ал.6, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.4, ал.2 от 
НРПУРОИ и в изпълнение на свое решение №2524-8/25/28,29.07.2010г., и 
по предложение  на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10-
9901/231/09.11.2010 г., Общински съвет – Варна приема предложение за 



продажба №РД10-9901/231/08.11.2010г. от „Спедстрой” ЕООД и одобрява 
пазарните оценки на предложените обектите, изготвени от независими 
оценители – утвърдени със заповед  №3044/16.09.2009г. на Кмета на 
Община Варна, във връзка с проведен публично оповестен конкурс, като 
възлага на Кмета на Община Варна да приключи процедурата по продажба 
на имоти, собственост на „СПЕДСТРОЙ” ЕООД, находящи се в гр.Варна, 
район ”Младост”, ж.к.”Възраждане”, ул.”Ана Феликсова” №12, а именно: 

1. Апартамент №1, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.9,  
състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 60,50кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.11, под 
обекта: 10135.3511.520.1.1 и 10135.3511.520.1.3, над обекта: 
10135.3511.520.1.17, заедно с 0,2987% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 7,60кв.м., а така също и 13,44кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 80 325лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107375/ 

27.10.2010г, е определена на 43 706,90лв. 
2. Апартамент №2, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.10,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 54,30кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.12, под 
обекта: 10135.3511.520.1.1 и над обекта: 10135.3511.520.1.18, заедно с 
0,2681% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 
6,82кв.м., а така също и 12,06кв.м. идеални части о т  дворното място в 
което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 78 500лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108244/ 

01.11.2010г, е определена на 39 227,80лв. 
3. Апартамент №3, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.11,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 61,74кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.13 и 
10135.3511.520.1.9, под обекта: 10135.3511.520.1.1, над обекта: 
10135.3511.520.1.19, заедно с 0,3048% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 7,75кв.м., а така също и 13,72кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 82 783лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108246/ 

01.11.2010г, е определена на 44 602,70лв. 
4. Апартамент №5, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.13,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при съседни 



самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.15 и 
10135.3511.520.1.11, под обекта: 10135.3511.520.1.1, над обекта: 
10135.3511.520.1.21, заедно с 0,3417% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 340лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107376/ 

27.10.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
5. Апартамент №6, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.14,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.16 и 
10135.3511.520.1.12, под обекта: 10135.3511.520.1.1, над обекта: 
10135.3511.520.1.22, заедно с 0,3417% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 340лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107376/ 

27.10.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
6. Апартамент №7, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.15,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.92 и 
10135.3511.520.1.13, под обекта: 10135.3511.520.1.1, над обекта: 
10135.3511.520.1.23, заедно с 0,3417% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 340лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107379/ 

27.10.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
7. Апартамент №8, вх.1, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.16,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.93 и 
10135.3511.520.1.14, под обекта: 10135.3511.520.1.1, над обекта: 
10135.3511.520.1.24, заедно с 0,3417% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 340лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107381/ 

27.10.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
8. Апартамент №9, вх.1, ет.3 с идентификатор 10135.3511.520.1.17,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 



килер и две тераси, със застроена площ 60,50кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.19, под 
обекта: 10135.3511.520.1.9, над обекта: 10135.3511.520.1.25, заедно с 
0,2987% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 
7,60кв.м., а така също и 13,44кв.м. идеални части о т  дворното място в 
което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 72 574лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107382/ 

27.10.2010г, е определена на 43 706,90лв. 
9.Апартамент №14, вх.1, ет.3 с идентификатор 10135.3511.520.1.22,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.24 и 
10135.3511.520.1.20, под обекта: 10135.3511.520.1.14, над обекта: 
10135.3511.520.1.30, заедно с 0,3417% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 400лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107383/ 

27.10.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
10.Апартамент №21, вх.1, ет.4 с идентификатор 

10135.3511.520.1.29,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, 
спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.31 и 10135.3511.520.1.27, под обекта: 10135.3511.520.1.21, 
над обекта: 10135.3511.520.1.37, заедно с 0,3417% идеални части от общите 
части на сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. 
идеални части о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 600лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108247/ 

01.11.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
11.Апартамент №22, вх.1, ет.4 с идентификатор 

10135.3511.520.1.30,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, 
спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.32 и 10135.3511.520.1.28, под обекта: 10135.3511.520.1.22, 
над обекта: 10135.3511.520.1.38, заедно с 0,3417% идеални части от общите 
части на сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. 
идеални части о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 400лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108248/ 

01.11.2010г, е определена на 50 006,40лв. 



12. Апартамент №24, вх.1, ет.4 с идентификатор 
10135.3511.520.1.32,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, 
спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.103 и 10135.3511.520.1.30, под обекта: 
10135.3511.520.1.24, над обекта: 10135.3511.520.1.40, заедно с 0,3417% 
идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а 
така също и 15,38кв.м. идеални части о т  дворното място в което е 
построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 400лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108248/ 

01.11.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
13.Апартамент №33, вх.1, ет.6 с идентификатор 

10135.3511.520.1.41,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, 
спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 60,50кв.м., при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.43, под обекта: 10135.3511.520.1.33, над обекта: 
10135.3511.520.1.49, заедно с 0,2900% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 7,38кв.м., а така също и 13,40кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 80 978лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108250/ 

02.11.2010г, е определена на 42 433,90лв. 
14.Апартамент №50, вх.1, ет.8 с идентификатор 

10135.3511.520.1.58,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, 
спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 54,30кв.м., при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.60, под обекта: 10135.3511.520.1.50, над обекта: 
10135.3511.520.1.66, заедно с 0,2603% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 6,62кв.м., а така също и 12,02кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 72 574лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108251/ 

02.11.2010г, е определена на 38 085,30лв. 
15.Апартамент №3, вх.2, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.92,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.89 и 
10135.3511.520.1.15, под обекта: 10135.3511.520.1.1, над обекта: 
10135.3511.520.1.97, заедно с 0,3417% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 340лв., без включен ДДС. 



Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107389/ 
27.10.2010г, е определена на 50 006,40лв. 

16.Апартамент №4, вх.2, ет.2 с идентификатор 10135.3511.520.1.93,  
състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.91 и 
10135.3511.520.1.16, под обекта: 10135.3511.520.1.1, над обекта: 
10135.3511.520.1.98, заедно с 0,3417% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 400лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108252/ 

02.11.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
17.Апартамент №7, вх.2, ет.3 с идентификатор 10135.3511.520.1.97,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.94 и 
10135.3511.520.1.23, под обекта: 10135.3511.520.1.92, над обекта: 
10135.3511.520.1.102, заедно с 0,3417% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 600лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107390/ 

27.10.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
18.Апартамент №8, вх.2, ет.3 с идентификатор 10135.3511.520.1.98,  

състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, 
килер и две тераси, със застроена площ 69,22кв.м., при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3511.520.1.96 и 
10135.3511.520.1.24, под обекта: 10135.3511.520.1.93, над обекта: 
10135.3511.520.1.103, заедно с 0,3417% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а така също и 15,38кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 400лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО107391/ 

27.10.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
19.Апартамент №12, вх.2, ет.4 с идентификатор 

10135.3511.520.1.103,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
69,22кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.101 и 10135.3511.520.1.32, под обекта: 
10135.3511.520.1.98, над обекта: 10135.3511.520.1.109, заедно с 0,3417% 
идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а 



така също и 15,38кв.м. идеални части о т  дворното място в което е 
построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 400лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108253/ 

02.11.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
20.Апартамент №16, вх.2, ет.5 с идентификатор 

10135.3511.520.1.109,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
69,22кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.107 и 10135.3511.520.1.40, под обекта: 
10135.3511.520.1.103, над обекта: 10135.3511.520.1.115, заедно с 0,3417% 
идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,69кв.м., а 
така също и 15,38кв.м. идеални части о т  дворното място в което е 
построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 873лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108254/ 

02.11.2010г, е определена на 50 006,40лв. 
21.Апартамент №3, вх.3, ет.2 с идентификатор 

10135.3511.520.1.270,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
69,23кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.268 и 10135.3511.520.1.271, под обекта: 
10135.3511.520.1.1, над обекта: 10135.3511.520.1.273, заедно с 0,3318% 
идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,44кв.м., а 
така също и 15,33кв.м. идеални части о т  дворното място в което е 
построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 685лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108288/ 

02.11.2010г, е определена на 50 013,70лв. 
22.Апартамент №11, вх.3, ет.3 с идентификатор 

10135.3511.520.1.273,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
69,23кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.272 и 10135.3511.520.1.274, под обекта: 
10135.3511.520.1.270, над обекта: 10135.3511.520.1.276, заедно с 0,3318% 
идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,44кв.м., а 
така също и 15,33кв.м. идеални части о т  дворното място в което е 
построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 92 685лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108400/ 

03.11.2010г, е определена на 50 013,70лв. 
23.Апартамент №13, вх.3, ет.3 с идентификатор 

10135.3511.520.1.274,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 



бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
68,14кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.273, под обекта: 10135.3511.520.1.271, над обекта: 
10135.3511.520.1.278, заедно с 0,3266% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,31кв.м., а така също и 15,09кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 81 000лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108402/ 

03.11.2010г, е определена на 49 226,20лв. 
24.Апартамент №21, вх.3, ет.4 с идентификатор 

10135.3511.520.1.278,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
68,14кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.276, под обекта: 10135.3511.520.1.274, над обекта: 
10135.3511.520.1.282, заедно с 0,3266% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,31кв.м., а така също и 15,09кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 80 950лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108403/ 

03.11.2010г, е определена на 49 226,20лв. 
25.Апартамент №27, вх.3, ет.5 с идентификатор 

10135.3511.520.1.281,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
69,23кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.280 и 10135.3511.520.1.282, под обекта: 
10135.3511.520.1.276, над обекта: 10135.3511.520.1.286, заедно с 0,3318% 
идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,44кв.м., а 
така също и 15,33кв.м. идеални части о т  дворното място в което е 
построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 82 230лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108289/ 

02.11.2010г, е определена на 50 013,70лв. 
26.Апартамент №29, вх.3, ет.5 с идентификатор 

10135.3511.520.1.282,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
68,14кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.281, под обекта: 10135.3511.520.1.278, над обекта: 
10135.3511.520.1.288, заедно с 0,3266% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 8,31кв.м., а така също и 15,09кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 80 900лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108404/ 

03.11.2010г, е определена на 49 226,20лв. 



27.Апартамент №45, вх.3, ет.7 с идентификатор 
10135.3511.520.1.291,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
68,14кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.290, под обекта: 10135.3511.520.1.288, над обекта: 
10135.3511.520.1.158, заедно с 0,3005% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 7,64кв.м., а така също и 14,96кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 80 850лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108405/ 

03.11.2010г, е определена на 47 792,40лв. 
28.Апартамент №61, вх.3, ет.9 с идентификатор 

10135.3511.520.1.297,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
68,14кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.296, под обекта: 10135.3511.520.1.158, над обекта: 
10135.3511.520.1.300, заедно с 0,3005% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 7,64кв.м., а така също и 14,96кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 80 750лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108406/ 

03.11.2010г, е определена на 47 792,40лв. 
29.Апартамент №69, вх.3, ет.10 с идентификатор 

10135.3511.520.1.300,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
68,14кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.299, под обекта: 10135.3511.520.1.297, над обекта: 
10135.3511.520.1.303, заедно с 0,3005% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 7,64кв.м., а така също и 14,96кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 80 700лв., без включен ДДС. 
Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108407/ 

03.11.2010г, е определена на 47 792,40лв. 
30.Апартамент №77, вх.3, ет.11 с идентификатор 

10135.3511.520.1.303,  състоящ се от входно антре, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, със застроена площ 
68,14кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 
10135.3511.520.1.302, под обекта: 10135.3511.520.1.300, над обекта: 
10135.3511.520.1.267, заедно с 0,3005% идеални части от общите части на 
сградата, равняващи се на 7,64кв.м., а така също и 15,10кв.м. идеални части 
о т  дворното място в което е построена сградата. 

Пазарна оценка на имота в размер на 80 630лв., без включен ДДС. 



Данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение №ДО108290/ 
02.11.2010г, е определена на 47 792,40лв. 

 
Общата стойност на имотите, които Община Врана придобива в 

изпълнение на т.5 от решение №2524-8/25/28,29.07.2010г. на Общински 
съвет – Варна, е в размер на 2 595 287 лв., без включен ДДС. 

Достигнатата цена при провеждането на публично оповестения 
конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, в 
изпълнение на решение №2524-8/25/28, 29.07.2010г. на Общински съвет–
Варна и заповед №2764/31.08.2010г. на Кмета на Община Варна, е в размер 
на 2 570 680 лв., без включен ДДС 

2928-12-2. Община Варна не дължи на „СПЕДСТРОЙ” ЕООД 
разликата в размер на 24 607лв., без включен ДДС, между стойността на 
предложените обекти с предложение за продажба №РД10-
9901/231/08.11.2010г. и продажната цена на имотите – частна общинска 
собственост, съгласно изискванията на т.6 от решение №2524-8/25/28, 
29.07.2010г. на Общински съвет – Варна. 

2928-12-3. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 
Варна осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като издаде заповед и сключи 
договор със „СПЕДСТРОЙ” ЕООД.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-3, въздържали се-13, отсъстват-6/ 
 
 
 
 
 
2929-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 

и 2 и чл.66а от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
РД10-9302/110/24.09.2010 г., Общински съвет – Варна приема изменение на 
чл.6 от „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество”, приета с решение № 1054-15(11)/09,11.09.2008 г. на 
Общинския съвет – Варна, допълнена и променена с решение на Общински 
съвет – Варна № 2080-5(21)/24.03.2010 г. както следва: 

Към чл.6 се създава нова алинея /7/ със следния текст: „Ежегодно до 
31 януари Кметът на Община Варна съставя и предоставя на Общински 
съвет – Варна отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 
изминалата календарна година”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-28, против-1, въздържали се-8, отсъстват-14/ 

 



 2930-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от  
АПК, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  Д-7-
9200/691/19.11.2010г., Общински съвет – Варна допуска поправка на 
очевидна фактическа грешка на свое Решение № 2657-5 от протокол № 
27/06, 07.10.2010 г., като след думите „срока на договора на ...” да се чете „6 
(шест) години”, вместо „3 (три) години”, съгласно  Приложение № 1. 

/за-26, против-0, въздържали се-5/ 
 

 
 
 
2931-12. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.2 от 

НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
ОС10-9302/227/01.11.2010 г., Общински съвет – Варна включва във фонд 
„Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” следното жилище:  

ап.96, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане”, бл.70, ет.1.  
За имота има съставен АОС 1232/1999 г.  
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-1, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 

 
 
 

 2932-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, и във връзка 
с писмо от   д-р Татяна Аврамова – управител на ДКЦ „Св. Иван Рилски - 
Аспарухово” ЕООД – Варна с вх.№ ОС 10-9903/44/03.12.2010 г., Общински 
съвет – Варна, дава съгласие за бракуване и унищожаване на ДМА – 
рентгенова уредба за зъбни графии „Филипс” сер.№ А 309400. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-1, отсъстват-16/ 

 
  
 
 
 

2933-12. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна възлага на Кмета на Община Варна в срок до края на 2010 г. да 
сезира компетентните органи за извършване на цялостна финансова ревизия 
на СБАГАЛ „Проф.д-р Д.Стаматов” Варна ЕООД, ЕИК 000090065. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 

  



2934-12. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и чл.7, ал.1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх.№РД10-2650/1657.07.12.2010 от Евгени Жечев – управител на 
„ЕФКОН ВАРНА” ООД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на Община Варна - Николай Филев Джагаров да участва в 
Извънредното Общо събрание на съдружниците във „ВАРНА ЕФКОН” 
ООД, което ще се проведе на  20.12.2010год. от 11:00 часа на адреса на 
управление на Дружеството и да гласува по посочения в предварително 
обявения дневен ред  с проекторешение по единствената точка, а именно: 

Точка единствена: Вземане на решение за сключване на 
Допълнително споразумение към Договора за продажба и доставка на 
оборудване във връзка със системата за обществено наблюдение, сключен 
между „ВАРНА ЕФКОН” ООД и „ЕФКОН АГ”,  Австрия на 21 юни 
2007г., изпратено на 26.11.2010г. и внесено в Община Варна на 
29.11.2010г., както и за прехвърляне на собствеността на оборудването, 
изброено в Анекс „А” на Допълнителното споразумение,  конкретизирано 
с обяснителна бележка, изготвена на 03.12.2010г. и внесена в Община 
Варна от заседания, проведени на 17.02.2010г. и на 06.07.2010г. на суми в 
размер на общо 1 000 000 /един милион/ лева на доставчика на системата 
„ЕФКОН АГ”, Австрия. 

 
По точка единствена от дневния ред  представителя на Община 

Варна във „Варна Ефкон” ООД  да гласува по следния начин:  
1. Собствеността на цялото оборудване във връзка със системата за 
обществено видео-наблюдение, доставено от „Ефкон АГ”- Австрия, ведно 
със съответстващия към него софтуер, изградената инфраструктура на 
видео-наблюдението и оборудването на командния център да бъде 
прехвърлена на „Варна Ефкон” ООД до 31.01.2011г. 
2. Решение на Общински съвет – Варна №2012-4, Протокол №20 от 
заседание, проведено на 17.02.2010год.  
3. При предложение за промяна на предварително обявения дневен ред, 
представителя на Община Варна да гласува – ПРОТИВ.  
4. При промяна на дневния ред представителят на Община Варна да 
гласува по негова преценка, с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Доклад на Цветелина Тодорова Тънмазова-председател 
на ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” относно 
участието на проф.Николай Джагаров в състава на комисията, избрана с 
решение на Общински съвет-Варна № 2406-10-1/24/23, 24, 30.06.2010 г. 

 
 

Докл.:Цв.Тънмазова-председател ПК „ПРКИ” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 2935-13. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.3, т.9, чл.7, чл.8, чл.25, ал.2, т.3 и чл.26, ал.4 от Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, и доклад на 
председателя на ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси”, Общински съвет-Варна изменя свое решение №2406-10-1/24/23, 
24, 30.06.2010 г. в частта на т.2 относно общинския съветник Николай 
Джагаров като заличава текста „без право на глас”. 
 /за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Доклад на д-р Ивайло Симеонов Бояджиев-представител 
на община Варна в Общото събрание на МБАЛ „Св.Анна-Варна” АД 
относно решение на Общински съвет-Варна № 2719-4/28/10, 17.11.2010 г. 
 

                Докл.:д-р Ивайло Бояджиев 
 
 
 
 
 
 
 Общински съвет-Варна няма решение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Доклад на Красимир Минков Маринов – председател на 
ПК „Транспорт” по решение на Общински съвет-Варна № 2786/28/10, 
17.11.2010 г. и по решение № 2720-5/28/10, 17.11.2010 г. за учредяване на 
Асоциация  по В и К. 
 

Докл.:Кр.Минков Маринов-председател 
        ПК „Транспорт” 
 
 
 
 
 
 
 Общински съвет-Варна няма решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 

 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 
съвет-Варна. 

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –39 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
  

2936-16. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Собственост и стопанство” общинския съветник Тодор Иванов Мутафов. 
 /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
  

2937-16-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Туризъм, търговиья и рекламна дейност” общинския съветник Иван 
Николов Луков. 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 

2937-16-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник 
Иван Николов Луков да бъде член на ПК „Култура и духовно развитие” 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис-извлечение! 

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 
№ 29 

от заседание, проведено на 15.12.2010 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Панко Анчев - 
общински съветник с вх.№ОС10-94П/17/09.12.2010 г. 

 
Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2938-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.34, ал.1 от 

ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка 
със заявление вх. № ОС10-94П/17/09.12.2010г. от общински съветник 
Панко Кирилов Анчев, Общински съвет – Варна решава да бъде 
прекратено изплащането на възнаграждение по чл.34 ЗМСМА на 
общинския съветник Панко Кирилов Анчев по негово искане, считано от 
01.01.2011год. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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