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   ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Валерия Ангелова, заповядайте.  
 
Валерия АНГЕЛОВА 
Уважаеми г-н кмете, дами и господа общински съветници, към г-н 

кмета Кирил Петров Йорданов имам следното питане касаещо работата на 
общинската администрация, по-специално дирекция “Общинска 
собственост” и отдел “Земеделие”. Съгласно разпоредбата на параграф 4 К, 
ал. 12 и 13 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
собствеността и използването на земеделските земи, измененията на 
влязъл в сила план на новообразувани имоти в случаите на параграф 4 К, 
ал. 8, т. 1, 2 и 3, се извършват от комисия назначена със заповед на кмета 
на общината. Изменението е Държавен вестник, бр. 10, 2009 г. До колкото 
ми е известно е издадена заповед за назначаване на комисия с № 922 от 
07.04.2010 г. По информация от заинтересовани граждани и по-специално 
от населението на територията на Община Варна, тази комисия напоследък 
среща известни трудности, та бих искала да ми бъде отговорено на 
следните въпроси. Какъв е съставът на комисията от месец август 2010 г. 
до настоящият момент; колко заседания е провела; кой е длъжностното 
лице, което е председател на комисията и до колко комисията може да 
обработва административните преписки съобразно сроковете визирани в 
административно процесуалния кодекс, тъй като информацията ми е, че 
комисията не успява в срок да се справи със своите задължения. В 
резултат, на което се накърняват интересите на заинтересованите 
граждани. Благодаря.   

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Павел Христов. 
 
 



Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н кмете, първо ще използвам микрофона да Ви 

благодаря, тъй като въпросът с площад “Лаврентий” и опасните дървета 
бяха взети мерки за отстраняване на проблемите, за което благодаря и от 
името на гражданите. Днешният ми сигнал касае именно сигнал от 36 
семейства живеещи на ул. “Генерал Георги Попов” №23. Това е блокът, 
който е до канала, конкретно входа срещу канала, там терена около блока е 
в трагично състояние – кал, дупки, няма паркинги, няма зелени площи и 
гражданите молят за съдействие за благоустрояване на околоблоковото 
пространство. Искам да отбележа, че минах от там, видях го и в 
действителност проблемът е сериозен, и примерно благоустрояването и 
изграждането на една детска площадка биха решили проблеми на 
гражданите от други блокове, тъй като там детските площадки са 
сравнително малко. Благодаря Ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Г-н Луков.  
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми г-н кмете, на предната сесия бях задал един въпрос 

относно обособяване на парко места на ул. “Генерал Колев” в участъка от 
“Селиолу” до бул.”Цар Освободител”. Бе ми отговорено, че все пак е 
възможно да се реши паркирането успоредно на платното за движение. 
Този отговор в разговор с гражданите, които живеят там ги удовлетворява 
и техният въпрос е ще бъдат ли заделени средствата тази година все пак да 
започне изграждането на този паркинг. И вторият ми въпрос, който е също 
така доста наболял, той е относно състоянието на пътя към плажната ивица 
в кв. „Аспарухово”, в местността “Карантината”. Всички знаем, че там 
започна един строеж, който в момента в спрян, но този строеж разби пътя, 
който към входа на плажната ивица. В момента това е единственото място, 
от където може да се влезе в плажната ивица в кв. Аспарухово. Този път 
просто в момента е в кратери, прахоляци, дупки, въобще трудно проходим, 
а започва курортния сезон и това е лицето на плажа в този квартал. 
Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Луков. Г-н Бояджиев.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 

 Смятам, че въпросът е важен, затова излязох на трибуната. Уважаеми 
съграждани, колеги, г-н кмете. Знаем за скандалите и арестите, които се 
случиха в дирекция “Местни данъци”, а сега точно сме в етап, когато тече 
5% намаление на гражданите да си платят местните данъци. Какво смятате 



да предприемете, защото в гражданите се набива мнение, че става въпрос 
за система на определени фирми и по-важни граждани са им намалени 
данъците, и в този смисъл правилото от един български филм: “за кучета и 
котки може, а за прасета не може”. Трайно се насажда в мисленето на 
гражданите и смятам, че са необходими конкретни и така да се каже 
сериозни мерки в дирекция “Местни данъци”. Какво сте предприели и 
какво смятате да предприемете, и смятате ли да искате лична отговорност 
на директорката Венцислава Коева, която освен управленски има и 
контролни функции. Благодаря за вниманието.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на д-р Бояджиев. Г-н Начков. Да се готви доц. Трошев. 
 
 Пламен НАЧКОВ 
 Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Искам да използвам 
възможността да ви поставя на вниманието няколко питания поставени на 
приемните дни. Поради това, че нямаше около месец и половина сесия съм 
длъжен да отправя тези питания към вас, за да получа необходимите 
отговори. Първо, при мен идваха група граждани от старческия дом, 
едното, за което се обърнаха към мен е да ви изразя благодарността, че 
оттеглихте вашето предложение за преместване на лежащо болните в 
старческия дом. Но наред с това те ми поставиха проблеми в “Йоан 
Златоуст”, за това тези проблеми касаят най-вече в смяна на договорите на 
преките лица в старческия дом, качеството на храната и недоволството им 
е най-вече от дирекция “Социални дейности” по отношението, което имат 
към тях. Така че ще ви моля тук, ако може една комисия да направи 
проверка на сигнала, който подадоха тези съграждани и държа, ако може и 
мен да ме включите в тази комисия.  
 Вторият проблем, който искам да поставя на вашето внимание е, че 
има една преписка от граждани от Владиславово, тя е с копие до Вас, 
депозирана е при Вас и при председателя на Общинския съвет на 
24.01.2011 г. Преписката се отнася до възможността да получат 
информация възможно ли е в ОДЗ 11 – “Детски свят” да се извърши 
пристройка от два етажа с подземен етаж за една детска група, една яслена 
група, физкултурен салон и плувен басейн. Те пишат, че настояват да се 
предприемат и мерки, като има работен проект, но са наясно с липсата на 
бюджетната възможност за финансиране на това строителство и предлагат 
по пътя на публично-частното партньорство да се потърси решение на 
поставения от тях проблем, като се надяват, че по този начин ще имат 
възможност децата да играят, да спортуват и ще се подобрят условията в 
ОДЗ. Тази преписка, подписка извинявам се е подписана от 274 граждани 
на Владиславово. Ако искате мога да ви кажа и входящия номер на 
преписката.  



 И последното ми питане към Вас е, тъй като група съветници 
изготвяме един анализ на дейността в град Варна, като общински 
съветници ние се нуждаем от информация за трите мандата за движението 
на капиталовите разходи. Значи мога да го разясня, аз съм го коментирал с 
длъжностни лица, но използвам правото си да искам такава информация, 
която трябва да съдържа плана и отчета на капиталовите разходи и по 
обектно, за кои обекти е реализиран в отделните години от 1999 г. до 2011 
г. Това са последните три мандата, така че надявам се, че ще ми укажете 
това съдействие, тъй като тази информация ни е необходима за един 
анализ на ефективността от тези средства, които са вложени в развитието 
на града ни. Благодаря ви за вниманието. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н Начков. Доц. Трошев. Следва доц. Къчев.  
 
 Константин ТРОШЕВ  
 Уважаеми г-н кмете, провокирам съм от разни спекулации да Ви 
задам директно въпроса именно на сесия на Общинския съвет, като 
председател на несъществуващата вече временна комисия по 
“Наименования” никога не е било поставено изискването предложенията 
за именуването на обекти на територията на Община Варна да бъде 
задължително внасяно от Вас и съгласувано с Вас преди заседанието на 
комисията. Сега, когато този проблем влезе в задълженията на комисията 
за “Култура” и аз съм неин председател се поставя много остро въпросът, 
че всяко предложение за именуване на обект на територията на общината 
трябва да бъде внесено от Вас или поне съгласувано по някакъв начин и 
документиран по този начин с Вас предварително преди да се обсъжда в 
комисията, независимо от това, че представители на администрацията, на 
дирекция “Култура” винаги са канени и присъстват на заседанията на 
комисията. Моят въпрос към Вас е, за да се прекратят тези спекулации, 
които водят до протакане на процедурите с няколко месеца да заявите тук 
пред всички общински съветници, много Ви моля, държите ли на 
процедурата за предварително съгласуване и директно внасяне от Вас на 
предложенията или комисията след като вземе решение в присъствието на 
представители на дирекция “Култура”, може да процедира по-нататък с 
тях. Благодаря Ви.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Доц. Къчев.  
 
 Огнян КЪЧЕВ 
 Уважаеми г-н кмете, колеги, гости. Първо ми позволете да изкажа 
благодарност на г-н кмета във връзка с дейността и казуса по развитие на 



зелените площи изразяващо се в тази покана, която от администрацията на 
Община Варна е отправена към „Варненския свободен университет” до 
архитектурния факултет и положителното становище и готовността на 
„Варненския свободен университет” да участва в разработването на 
публичния регистър по зелените площи на основания чл. 63 от ЗУТ от 2004 
г. На пръв поглед този факт следва да ни радва, че има положително 
развитие, но има още какво да ме притеснява, което ще го изложа в 
следващите разсъждения и питане към г-н кмета. С регистрационен индекс 
ЗАО-57-59/10.02.2011 г. на заявление от мен до г-н кмета за предоставяне 
на копие от картова и картови писмени материали на предложения проект 
във фаза окончателен проект на общ устройствен план на Община Варна, 
след приключване на процедурите по общественото обсъждане 
съгласувани и отразявани на забележките и съгласувателните институции 
до този момент един месец след този срок от 10.02. не ми е предоставено 
нищо. Това го поисках на основание решение на Общинския съвет, 
протокол № 9 от 25, 28.07. 2008 г., където цитирам: “ т.1 в общият 
устройствен план да се включи текст гарантиращ запазването на зелените 
площи и горският фонд на града” и по-надолу в т. 3: “след приключване на 
процедурите по общественото обсъждане и съгласуване на забележките на 
съгласувателните инстанции, проектът ..... закона за устройство на 
територията, задължението да се изготви, състави и поддържа такъв 
публичен регистър на озеленените площи, на базата на който се изготвя 
опорен план на зелената система към общият устройствен план, който е 
законов даващ право на всеки един план за улично регулиране, план за 
поземлен имот, подробни устройствени планове, вся какви други планове 
свързани с територията на града ни. Не се учудвам, че не ми предоставяте 
ваша заповед № 1855/25.07.2005 г. за специфичните правила и норми за 
устройството на територията на град Варна касаещо зелената система. 
Забележете, че в продължение на един месец не ми предоставяте 
документите по този общ устройствен план, които са изготвени и стоят 
някъде в архив, т.е. аз не искам нещо в момента да се прави за един месец, 
а нещо, което е предоставено да ми се предостави нали което е направено 
да ми се предостави. Именно поради това екипът на териториалната 
проектантска организация Варна в изготвения предварителен проект за 
общ устройствен план през 2009 г, и по-конкретно за т. 9, т. 3 “Зелена 
система” от съдържанието, а именно екипът в състав архитект Ангелова, 
проф. Ковачев и инженер Михайлова, в приложените от тях правила и 
нормативи за прилагане на общия устройствен план и специфичните 
правила и нормативи към общия устройствен план, раздел 5 – устройство 
на зелената система, никъде не е цитирано задължителното изискване на 
чл. 63 от ЗУТ за осъществяване на такъв регистър. И последно питам, с 
което завършвам г-н кмете, защо на сайта на Община Варна са качени 
документи към общият устройствен план, том 2-4, част опазване на 



околната среда, доклад за екологичната оценка, нетехническо резюме, 
където в изложението е сбъркана цялата номерация, точките не следват 
логичен възходящ ред, както би трябвало за един документ, а просто 
липсват цели пасажи, точки и т.н. Просто това не е допустимо според мен, 
толкова време да стои на сайта на Община Варна нещо, което е неправилно 
изготвено. Знаем всички, че за всяка една точка или запетая, която е 
сбъркана как ни се връщат на Общинския съвет решенията от областния 
управител, а това нещо стои толкова години вече. Надявам се това да бъде 
коригирано и въпросната неточност да се изчисти и да се предостави на 
гражданите на Община Варна проект на общия устройствен план, който да 
ги удовлетворява в частта „Зелена система”. Благодаря за вниманието.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на доц. Къчев. Други питания колеги? Не виждам. 
Приканвам съветниците да влязат в залата в предвид на това, че кмета на 
града ще даде отговор на въпросите. Заповядайте г-н кмете. 
 
 Кирил ЙОРДАНОВ 
 Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински 
съветници, дами и господа. Много кратък ще бъде моят отговор на 
всевъзможните въпроси, които бяха поставени днес, в по-голямата си част 
ще бъдат изготвени писмени отговори.  
 По въпроса на г-жа Ангелова, г-ца Ангелова, ако общинските 
съветници желаят, ние съгласувахме този въпрос с нея, в смисъл, 
подготвихме писмена информация на нейният въпрос и ако общинските 
съветници желаят предлагам Юлия Христова, която е ръководител на тази 
комисия да ви запознае с работата на комисията, трудностите, които 
изпитват, перспективите пред работата. Тук е жената, ако искате ще 
получите писмен отговор, ако прецените, че днес няма време за 
изслушването й.  
 Междублоковите пространства, само да ми припомните улицата 
името, “Генерал Попов”. Не мога да кажа дали тази година ще бъде 
направено точно на това място междублоковото пространство, със 
сигурност ще направим няколко междублокови пространства – “Христо 
Ботев”, имаме съответните изработени проекти; “Никола Козлев”, бл. 41 и 
още някои ще бъдат направени. В момента сме в процес на уточняване кои 
точно. Не мога да кажа дали на тази улица, ние имаме 14, ако не ме лъже 
паметта проекта за междублокови пространства, три или четири ще 
финансираме тази година. Ще проуча въпросът за “Генерал Попов”, има ли 
проект, колко струва, за да мога да бъда по-конкретен в отговора си на 
следващата сесия. Но има нужда от строителство на междублокови 
пространства, има нужда градът.  



 Паркоместата на ул. “Генерал Колев”. След като има възможност, тя 
не вярваме да е скъпо струваща. След промяна на посоката на движение, 
организация на движението, възможно е да се е освободило място, което да 
бъде ползвано за парко места. Възлагам го, г-н Попов е в залата, да си го 
запишем, “Генерал Попов” да видим, “Генерал Колев” – парко местата на 
първата оперативка. 
 За пътя “Карантината”. Г-н Караденчев е тук, реагира незабавно, 
включена е тази отсечка, но и алеята край канала, от Аспаруховия мост до 
входа на Аспаруховия парк също са заложени в списъка за рехабилитация, 
процес, който ще започне, като позволят атмосферните условия. Така че 
тази улица, за която Вие поставихте въпроса е включена в този списък.  
 Г-н Пламен Начков, не го виждам, но предайте му, ако обичате. 
Добре. Реагирано беше незабавно на Вашето желание лично да участвате в 
тази комисия, дойде д-р Здравко Марков, доктор е дето се казва, да не си 
напряга излишно слуха в момента. Г-н Начков излезте вънка и се разберете 
в състава на комисията кога той лично ще бъде в състояние да провери 
сигналите, които е получил на гражданите и по този начин да се изчистят 
нещата. Капиталовите вложения, те са си безспорна величина, съвсем 
неотдавна. Кога беше? На пресконференция мисля, че ги изнасях тези 
неща или в едно от интервютата, няма значение, информацията е налична, 
ще бъде предоставена, не се съмнявам какво ще бъдат изборите. Преди 
една година щяха да бъдат едни, сега са съвсем други, но това са ... Кое 
определя съзнанието? Това са идеологически близки, как да кажа, 
категории до хората, от които чакаме да направят изводите.  
 Сега, наименованията, г-н докторе, не държа да ги съгласувате с мен. 
Нямаме или ако правилно съм Ви разбрал, може ли да се очаква от мен 
искане за съгласуване поименно на всяка улица, това ли е идеята? Че за 
какво е комисията? Нямам такава претенция. Но с оглед на сигурността на 
процеса, да не се допуснат дублирания, грешки и т.н., хубаво е да се 
създаде механизъм на взаимодействие на администрацията, която да ви 
подава исканата от вас информация, а решението ще си бъде на комисията 
на общинските съветници би трябвало да е. Те да преценят достоен ли е 
човекът, чието име искат да се свърже с улицата в нашия град. Това 
преименуване да не е свързано с по-големите от обичайните трудности за 
хората, процес на работа, който е показал силни и слаби страни. Но ако 
това е същината на Вашия въпрос, не държа да ги съгласувате с мен, то 
няма смисъл, обезсмисля се работата на комисията.  
 Това е, което в общи линии ... Да. Мога да отговоря на часа на 
зададените въпроси, на всички останали въпроси ще се подаде писмена 
информация, г-н председател. Успешна работа.  
 

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н кмета. Колеги, преминаваме към следващата точка 
от дневния ред. Г-ца Валерия Ангелова иска думата.  
 
 Валерия АНГЕЛОВА 
 Само благодаря на г-н Йорданов за отговора и тъй като г-жа Юлия 
Христова е тук и става въпрос за интересите на доста обикновени хора от 
Варна, аз бих била щастлива освен писмени отговори, просто съвсем 
накратко с пет изречения тя да каже какви проблеми среща комисията в 
своята работа. Тъй като в случая става въпрос за интересите на едни 
обикновени хора, които не са големи инвеститори, които доста се 
интересуват от въпроса, за една минута поне да й дадем думата. Ще бъда 
благодарна, тъй като кметът отвърна на жеста ми, тя е тук и ... 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Все пак на дама не се отказва. Една минута. Заповядайте г-жо. 
 
 Юлия ХРИСТОВА 
 Значи искам само да кажа, че с изменението на закона в Община 
Варна са постъпили над 300 преписки, които не са обявени по 
административно процесуалният кодекс. Започна една много дълга работа 
и обемна. Комисията е назначена със заповед на кмета на общината от 
април месец миналата година. До края на миналата година са проведени 20 
заседания, излезли сме с 20 протокола, преписките са обработени с 
доклади и изпратени на началника на службата по кадастара за издаване на 
заповед. Просто искам да кажа, че работата е затруднена тъй като в отдела 
ми вече има само четирима експерти, това е една допълнителна работата, 
ние работим по прилагането на закона за цялата територия, където има 
около 25-30 хил. имота, работим върху 35 плана. Само в началото на 
годината са постъпили още три одобрени от областния управител и искам 
да кажа, че с наличния кадрови състав в отдела, работата на тази комисия 
ще върви бавно. Към настоящия момент гледаме преписки от 2009 г. и сме 
имали три заседания от началото на годината. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря Ви. Мисля, че стана ясно за какво става въпрос и каква е 
причината за забавянето на разглеждането на преписките. Благодаря. 
 
 Юлия ХРИСТОВА 
 Беше направено предложение за увеличаване щата на отдела в тази 
връзка, което се надявам, че може да .... 
 

 



Николай АПОСТОЛОВ 
 Ще бъде разгледано. Разбрах. Г-н Коев. 
 
 Радослав КОЕВ 
 Моето предложение щеше да бъде в тази посока, поне още четирима 
души в този отдел, защото вечното извинение пред гражданите е, че не 
достига административния капацитет, което е факт. Тези преписки 
тенденцията е да стават стотици през следващите месеци и рискуваме да не 
сме в състояние да изпълняваме тези си ангажименти, а зависи от 
решението на Общинския съвет. Нека администрацията да зная, че когато 
го поиска от нас, ние ще направим каквото е нужно. Благодаря.   
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Каза, че мислят в тази посока за внасяне на предложение за 
увеличаване на щата. Така че ние ще съдействаме.  
 
 Юлия ХРИСТОВА 
 Ако мога да кажа ... Да. Само че комисията е постоянна и по справка 
в момента в район “Приморски” са постъпили над 150 такива преписки, 
които в момента се обработват за представяне на комисията.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря Ви. Колеги, следващата точка от дневния ред, точка две.     
       
 
 
 
 
 

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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от Кмета на община Варна 
относно: 

- Оспорване с вх.№РД11-9302/29/02.02.2011 г. на Решение на 
Общински съвет-Варна №2951-3-1 от Протокол №31/19, 20.01.2011 г. 

- Оспорване с вх.№РД11-9302/24/01.02.2011 г. на Решение на 
Общински съвет-Варна №2951-3-2 от Протокол №31/19, 20.01.2011 г. 
 
        Докл.:Я.Станев-председател ПК „ФБ” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –30 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3062-2. Общински съвет-Варна приема оспорването на кмета на 

община Варна по решение на ОбС-Варна № 2951-3-1/31/19, 20.01.2011 г., 
като изменя решението, както следва: 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
задължава Кмета на Община Варна при вземане на решение за теглене на 
заем от 12 млн.лв. да представи на Общински съвет-Варна информация за 
параметрите му. 

/за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
3063-2. Общински съвет-Варна приема оспорването на кмета на 

община Варна по решение на ОбС-Варна № 2951-3-2/31/19, 20.01.2011 г., 
като изменя решението, както следва: 



На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
задължава Кмета на Община Варна да представи  информация на 
Общински съвет-Варна за всички обществени поръчки в размер над 
500 000 лв., които се финансират от заема. 

/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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  трета от дневния ред 

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

(1) - разкриване на филиал на ОДЗ № 1 “Маргаритка” и 
дофинансиране на дейност 311 в размер на 319 535 лв. 

(2) - финансиране дейността на държавните професионални културни 
институти на територията на Община Варна. 

(3) – финансиране на неотложен ремонт на покрива на сградата на 
народно читалище “Отец Паисий - 1934” – Варна 
  (4) - решение на Общински съвет – Варна за разпределение на част от 
приходите от изложби с участие на РИМ – Варна 

(5) - отпускане на средства за гориво за отопление на Фестивален и 
конгресен център – Варна 
  (6) - даване на съгласие Община Варна да кандидатства по проект в 
партньорство с общините Аксаково и Белослав в проект по Програма 
“Околна среда 2007-2013” (ОПОС), съфинансирана от ЕС чрез Кохезионния 
фонд, относно изграждането на обект  “Регионална система  за управление 
на отпадъците”  

(7) - участие на Община Варна с проектно предложение за 
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП “Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 3 
“Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 “Подобряване на 
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010 
“Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” 
 (8) – даване на съгласие за заемообразно предоставяне на средства във 
връзка с финално отчитане на проект “Ремонт на Социален-учебно-
професионален център “Анастасия д-р Железкова”, финансиран по договор 
за безвъзмездна помощ № BG161РО001/1.1-01/2007/036, подписан между 
Община Варна и Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” 2007-
2013г. 
 (9) -отпускане на средства за гориво за отопление на Театрално-
музикален продуцентски център – Варна, основна сграда и сцена “Филиал” 



(10) - съгласуване на Стратегически план за дейността на отдел 
“Вътрешен одит” в Община Варна за периода 2011-2013г. и Годишен план 
за одитните ангажименти на отдел “Вътрешен одит” за 2011г.   
 (11) -  включване на жилищна сграда в ж.к. “Дружба”, бл. 11, район 
“Аспарухово” в ІІІ фаза на проект “Демонстрационно обновяване на 
многофамилини жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН 

(12) – одобряване на „Проектопрограма за ново строителство, 
реконструкция и ремонт на обекти от инженерната инфраструктура и 
благоустрояване” на територията на с. Каменар през 2011 г.,  

(13) - поправка на очевидна фактическа грешка на решение № 2965-
3/31/19,20.012011 г. на Общински съвет – Варна 

(14) - вземане на решение  за дарение на финансови средства в размер 
на 10 000 лв. за консумативи за “Дом за медико-социални грижи”, кв. 
“Виница”, гр. Варна.  

(15) – отпускане на финансови средства за един тон гориво за 
отопление на Държавен куклен театър-Варна. 

(16) – одобряване на проект на споразумение за сътрудничество 
между Съюз на архитектите в България и Община Варна. 
 
        Докл.:Я.Станев-председател ПК „ФБ” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 3064-3-1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 
6 от ЗНП и чл. 15, ал. 1 и 2 от ППЗНП и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС11-9302(40)11.02.2011 г., Общински съвет – 
Варна разкрива целодневна детска градина с четири градински групи, като 
филиал на ОДЗ № 1 „Маргаритка”. 
 3064-3-2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 45, ал. 1 от 
ПМС № 334/29.12.10 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2011 г., Общински съвет – Варна дофинансира дейност 311 в 
размер на 319 535 лв., съгласно приложение 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-1, отсъстват-15/ 

 
 
 

 



 3065-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 5 от ЗМСМА и § 59 от Преходните  и заключителни разпоредби на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/34/11.02.2011г., 
Общински съвет – Варна решава да бъде финансирана дейността на 
държавните професионални културни институти на територията на община 
Варна, чрез сключване  на договори между Община Варна и 
Министерството на културата на Република България за 2011г., както 
следва: 

• Театрално-музикален продуцентски център  - Варна – 150 000 
(сто и петдесет хиляди) лева. 

• Държавен куклен театър – Варна – 60 000 (шестдесет хиляди) 
лева 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
 
 

3066-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 2 от 
Закона за народните читалища и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД11-7300/1/09.02.2011г., Общински съвет – Варна решава да 
бъдат отпуснати финансови  средства за извършване на неотложен ремонт 
на покрива на сградата на народно читалище “Отец Паисий - 1934” – Варна 
в размер до 30 000 лв., след като ОП “Инвестиционна политика” изготви  
КСС за обекта и процедурата бъде проведена от Община Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 

 
 

 
3067-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/33/11.02.2011 г., Общински 
съвет – Варна решава приходите от входни билети от съвместните изложби 
на РИМ – Варна, да бъдат разпределени както следва: 
 1. Херпетологично дружество за изложба на открито „Терариум” – 
50% и 50%  в приход на делегирания бюджет на Регионалния исторически 
музей Варна. 

2. „Бул Бек”- Велико Търново, собственик на „Хан Хаджи Никола” – 
40% и 60% в приход на делегирания бюджет на Регионалния исторически 
музей Варна. 



3. РИМ – Враца, собственик на Рогозенско съкровище – 40% и 60% в 
приход на делегирания бюджет на Регионалния исторически музей Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 

 
 
 

3068-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-7400/14/11.02.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за 
гориво за отопление на Фестивален и конгресен център – Варна за месец 
март и месец април 2011година, както следва: 

• За месец март– 8 т. 
• За месец април – 6 т. 
Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2011 година на Община 

Варна, функция “Култура”. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-2, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
 
 

  3069-3-1. 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. № РД11-9302/41/14.02.2011г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства по 
проект в партньорство с общините Аксаково и Белослав в проект по 
Програма “Околна среда 2007-2013” (ОПОС), съфинансирана от ЕС чрез 
Кохезионния фонд, относно изграждането на обект  “Регионална система  за 
управление на отпадъците за общините  Варна, Аксаково и Белослав” по 
приоритетна ос  2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата на 
третиране на отпадъците” на ОП “Околна среда 2007-2013” реф. № 
BG161РД005/10/2.10.07/22/ изграждане на Регионални системи за 
управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла – Русе/, Варна, Велико 
Търново, Костенец /Самоков/, Габрово, Добрич, Левски /Никопол/, 
Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог и Ямбол. 
       3069-3-2. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА  и чл. 9, ал. 3 от 
Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Варна решава да се 
заложат в бюджета на Община Варна за 2011 г. средства за закупуване на 
земята, върху, която ще се изгради “Регионална система  за управление на 
отпадъците за общините  Варна, Аксаково и Белослав”  в размер на 
левовата равностойност по фиксинга на БНБ на 285 727 евро, по сключено 
споразумение между общините Варна, Аксаково  и Белослав в рамките на 



създаденото сдружение „ЕКО 2010”, които ще бъдат възстановени от ОП 
„Околна среда” 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-1, отсъстват-10/ 

 
 
 
 

3070-3. 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. №  РД11-
9302/43/18.02.2011г., Общински съвет - Варна решава: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., 3 “Устойчиво развитие 
на туризма”, операция 3.1 “Подобряване на туристическите атракции и 
свързаната с тях инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на 
природни, културни и исторически атракции”. 

2. Да бъдат изплатени от бюджета на Община Варна  средства , преди 
последстващото им възстановяване от управляващия орган на ОП 
„Регионално развитие” 2007-2013 г., за изготвянето на: 

 - технически проект за реставрация, консервация и социализация на 
средата за обект “Аладжа манастир” 

 - финансов и икономически анализ 
  - подробни количествено-стойностни сметки 
  - доклад за съответствие 
  - попълване на Формуляр за кандидатстване по програмата; 

3. При одобрение на проекта за финансиране и подписване на договор 
за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 
г., Община Варна да осигури собствен принос в размер на  разликата  
между  общата стойност на проекта (съгласно изготвения финансов анализ) 
и размера на безвъзмездна финансова помощ , но не по-малко от 5% (до 
42 106 лв.) от общите допустими разходи по проекта. Средствата за 
обезпечаване на собствения принос да бъдат предвидени в Общинския 
бюджет в съответствие с времевия график за изпълнение на дейностите.                   

4. При одобрение на проекта за финансиране и подписване на договор 
за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 
г., предназначението на обекта няма да бъде променяно в период от най-
малко 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-40, против-0, въздържали се-1, отсъстват-10/ 

 
 



 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3071-3. 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. № РД11-9302/44/21.02.2011г.,  
Общински съвет -Варна дава съгласие от Бюджета на Община Варна за 
2011 г. да бъдат допълнително предоставени заемообразно средства в 
размер на 308 100 лв. за покриване на разходите по изпълнението на проект 
“Ремонт на Социален учебно – професионален център “Анастасия д-р 
Железкова”, гр. Варна, финансиран по договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG161РО001/1.1-01/2007/036, подписан между Община Варна и 
Управляващ орган на ОП “Регионално развитие” 2007-2013г., преди същите 
да бъдат възстановени от Управляващия орган на ОП “Регионално 
развитие” 2007-2013г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-19, против-8, въздържали се-10, отсъстват-13, не участва в 

гласуването-1/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 
 

3072-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-7400/24/21.02.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за 
гориво за отопление на Театрално-музикален продуцентски център – Варна, 
основна сграда и сцена “Филиал”за месеците март и април 2011година, 
както следва: 

• За месец март – 20 т. 
• За месец април – 8 т. 
Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2011 година на Община 

Варна, функция “Култура”. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
 
 
 

3073-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.27, ал. 2 от 
Закона за вътрешния одит в публичния сектор  и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. №РД11-9302/13/10.01.2011г., Общински съвет – 
Варна съгласува Стратегически план за дейността на отдел “Вътрешен 



одит” в Община Варна за периода 2011-2013г. и Годишен план за одитните 
ангажименти на отдел “Вътрешен одит” за 2011г., съгласно приложение.   

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

 
3074-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от кмета на район “Аспарухово” с вх. № ОС11-
1000/4/25.01.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства  в размер на  69 819, 44 лв. за включване на 
жилищна сграда находяща се в гр. Варна, район “Аспарухово”, ж.к. 
“Дружба”, бл. 11, в ІІІ фаза на проект № 00056192 “Демонстрационно 
обновяване на многофамилини жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН. 

 Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 
 
 

3075-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка  
с докладна записка от г-н Светослав Райков – Кмет на кметство Каменар с 
вх. № ОС11-1000/7/15.02.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
“Проектопрограма за ново строителство, реконструкция и ремонт на обекти 
от инженерната инфраструктура и благоустрояване на територията на с. 
Каменар през 2011 г., съгласно приложение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-13, отсъстват-11/ 

 
 
 
 

3076-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2  от 
АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 
грешка в решение № 2965-3/31/19, 20.01.2011г. на Общински съвет – Варна, 
както следва: 
- вместо “№ 2964-3-1...”  да се чете “2965-3-1... “. 

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

 



 
3077-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна взема решение  за дарение на финансови средства в размер на 
20 000 лв. за консумативи за “Дом за медико-социални грижи”, кв. 
“Виница”, гр. Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 Общински съвет в срок 
до 1/един/ месец от вземане на решението. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 
 
 
 
 3078-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/54/07.03.2011г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за 1 
(тон) гориво за отопление на Държавен куклен театър - Варна за месец март   
и месец април 2011година.   

Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2011 година на Община 
Варна, функция “Култура”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 

 
 
 
3079-3. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.61, ал.1 

от ЗМСМА, Общински съвет-Варна одобрява проект на споразумение – 
приложение №1, неразделна част от настоящото решение, като отпада чл.5.  
 Възлага на кмета на община Варна да подпише представеното и 
одобрено рамково споразумение. 
 /за-30, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 



РАМКОВО СПОPA3УМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 Днес  ............................. 20 ......... г., в гр. София, между : 
 
1. Съюз на архитектите в България, регистрирано по ф.д. № 7343 / 1990 г. по описа 
на Софийски градски съд, EИК: ВG000703479, със седалище и адрес на управление: 
1504 гр.София, район «Средец», ул. « Кракра» № 11, представлявано от арх. Георги 
Димитров Бакалов, в качеството му на председател на САБ, наричано по-долу за 
краткост " ПАРТНЬОР 1" от една страна, и 
 
2.Община  .........................................  
наричано по-долу за краткост "ПАРТНЬОР 2" от друга страна, 
 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 3А 
СЪТРУДНIЛЧЕСТВО 
(«Споразумението») 

   І. ПРЕДМЕТ 
 
Чл.1 (1) Страните изразяват съгласие, в условия на трайно партньорство и 

взаимноизгодно сътрудничество, да осъществяват съвместни дейности по 
устройствени, градоустройствени и архитектурни проблеми, както следва : 

− безвъзмездна помощ при изготвяне на тръжна документация за обществена 
поръчка за «Интегрирани планове за градско развитие и възстановяване», както и 
всички помощни дейности в тази връзка. 

− участие с експерти - архитекти в работата на Общинския експертен съвет за 
устройство на територията. 

− експертно подпомагане при подготовката и провеждането на 
градоустройствени или архитектурни конкурси. 

− периодична и актуална информация за добри практики и успешни 
реализации . 

− съдействие за организиране на изложби, семинари, пленери, подкрепа на 
градски инициативи в областта на архитектурата. 

(2) Партньорството и сътрудничеството между страните се изразява в 
осъществяване на горепосочените дейности, след предварителна договореност и 
одобрена програма . 

(3) Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят 
писмено между страните за всеки отделен случай. 
 
   ІІ. ВЛИ3АНЕ В СИЛА. СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
Чл.2 (1) Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок, считано от 
датата на подписването му. 
(2) Споразумението може да бъде прекратено по всяко време от всяка от страните с 



отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна. 
 
    ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
Чл. 3 (1) Съюзът на архитектите в България се задължава да предоставя на Община  
.......... ................... информация за организираните от него публични събития, които 
представляват интерес за партньора, да предоставя наличната си база за 
провеждане на прояви и изложби на общината, като сътрудничи в организацията по 
провеждането им. 
 
Чл. 4 ( 1 )  Община.............. се задължава да предоставя на Съюза на 
архитектите в България информация за организираните от него публични 
събития, които представляват интерес за партньора, да предоставя наличната си 
база за провеждане на прояви и изложби на Съюза, като сътрудничи в 
организацията по провеждането им. 
 
Чл. 5. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизането в 
сила, действието и изпълнението на настоящото споразумение ще се решават в 
дух на добра воля чрез преговори между страните, а в случай, че това се окаже 
невъзможно, споровете ще се решават от компетентния съд, съгласно 
разпоредбите на ГПК. 
 
Чл. 6 (1) Всички съобщения, уведомления и др. подобни, както и цялата 

кореспонденция между страните се води в писмена форма 
(2) Страните приемат кореспонденцията помежду им да бъде водена на следните 
адреси: 
 
 
ЗА ПAPTНЬОP 1: 
Адрес: 1504 гр.София ,ул.» Кракра» № 11 
E-mai1: sесгеtагy_gеnегаl@bularch.огg 
Тел. 02 / 943 82 73 
Лице за контакт: арх.Ваня Фурнаджиева - главен секретар на САБ 
 
 
ЗА ПАРТНЬОР 2:  
Адрес: 
Е-mai1: 
Тел ......................................................  
Лице за контакт: 
 
(3) В случай, че някоя от страните промени адресите и телефони за 
кореспонденция; уведомяване и/или известяване, посочени по-горе в договора, 
тя е длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно до 3 дни след 
промяната. 
(4) Изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно 
изпратени и приети по смисъла на този договор, ако страната - получател към 



момента на изпращането не е била уведомила насрещната страна за промяната 
на адреса си. 
 
Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - 
по един за всяка от страните. 
 
 
ЗА ПАРТНЬОР 1: ЗА ПАРТНЬОР 2: 
 
................................... ................................ 
/арх.Георги Бакалов/ /  .......................... / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 (1) - актуализация на Годишния план за приватизация за 2011 г. 
 (2) - откриване на процедури за приватизация на обекти по 
приходната част на Годишния план за приватизация за 2011 г. 
 (3) - възлагане изготвяне на анализи на правното състояние, 
приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти с 
открита процедура за приватизация по приходната част на Годишния план 
за приватизация за 2011 г. 
 (4) - приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по приходната част на Годишния план за приватизация за 
2011 г. 
 
       Докл.:Т.Трендафилова-председател КПСПК 
         
 

Общ брой присъстващи общински съветници –44 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3080-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от 
ЗПСК и във връзка със свое решение №2952-3(31)/19,20.01.2011г., 
Общински съвет – Варна актуализира Годишния план за приватизация за 
2011г. в приходната и разходната част, съгласно приложение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
 



3081-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.1, вх.А, ет.6 – 
ателие №1, предмет на Акт за частна общинска собственост 
№6113/20.07.2010г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 
 
 
 
 
3082-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.2, вх.Б, ет.6 – 
ателие №1, предмет на Акт за частна общинска собственост 
№6131/20.07.2010г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 
 
 

 
 

3083-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.3, вх.В, ет.6 – 
ателие №1, предмет на Акт за частна общинска собственост 
№6150/20.07.2010г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта.  



/Резултат от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 

 
 
 
 

3084-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13 – ателие №2, 
предмет на Акт за частна общинска собственост №251/09.09.1997г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 
 
 
 
 
3085-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, бул.”Княз Борис І” №64 – сгради и земя, предмет на 
Акт за частна общинска собственост №112/14.05.1997г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 
 
 
 
 
3086-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, м.”Пчелина” – сгради и земя, обособена част от 
"Жилфонд" ЕООД, предмет на Акт за частна общинска собственост 
№995/19.02.1999г. 



2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/ 
 
 
 
 
3087-4. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и свои решения №3081-
4/32/09, 10.03.2011 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и №989-
4/11/09,11.12.2008г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 
№88, бл.1, вх.А, ет.6 – ателие №1, предмет на Акт за частна общинска 
собственост №6113/20.07.2010г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев 

Карабоев /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум Стефан Иванов Бянов  /независим оценител/. 
/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
3088-4. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и свои решения №3082-
4/32/09, 10.03.2011 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и №989-
4/11/09,11.12.2008г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 
№88, бл.2, вх.Б, ет.6 – ателие №1, предмет на Акт за частна общинска 
собственост №6131/20.07.2010г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



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

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Пенка Йорданова Димитрова /независим оценител/. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
3089-4. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и свои решения №3083-4/3209, 
10.03.2011 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и №989-4/11/09,11.12.2008г., 
Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.3, 
вх.В, ет.6 – ателие №1, предмет на Акт за частна общинска собственост 
№6150/20.07.2010г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев 

Карабоев /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум ”Булкарго” ООД /независим оценител/. 
/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
3090-4. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и свои решения №3084-
4/32/09, 10.03.2011 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и №989-
4/11/09,11.12.2008г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” 
№18, вх.9, ет.13 – ателие №2, предмет на Акт за частна общинска 
собственост №251/09.09.1997г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



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

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Живко Борисов Баев /независим оценител/. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
3091-4. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и свои решения №3085-
4/32/09, 10.03.2011 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и №989-
4/11/09,11.12.2008г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Княз Борис І” №64 
– сгради и земя, предмет на Акт за частна общинска собственост 
№112/14.05.1997г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум ”Галакт” ООД /независим оценител/. 
/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
3092-4. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.2, т.5 от НВИДСППСКВПП и свои решения №3086-
4/32/09, 10.03.2011 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и №989-
4/11/09,11.12.2008г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване 
на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, м.”Пчелина” – сгради и 
земя, обособена част от ”Жилфонд” ЕООД, предмет на Акт за частна 
общинска собственост №995/19.02.1999г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев 

Карабоев правоспособен юрист/; 



- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум ЕТ ”Макен – Марин Михайлов” /независим оценител/. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 
 

3093-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 
ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1957-3/20/17.02.2010г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Христо Ботев” №18, вх.1, ет.13 по АОС №5927/16.11.2009г. и 
представляващ ателие №1 със застроена площ 88,50кв.м., ведно с изба 
№337 с площ 11,47кв.м, заедно с 0,019318% идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” 
№18, вх.1, ет.13 по АОС №5927/16.11.2009г. и представляващ ателие №1 
със застроена площ 88,50кв.м., ведно с изба №337 с площ 11,47кв.м, заедно 
с 0,019318% идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж при начална тръжна цена 105 000лв. /сто и пет хиляди лева/. 

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

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 10 500лв. /десет хиляди и петстотин лева/, 

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

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 



кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

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

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

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

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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 500лв. 
/десет хиляди и петстотин лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 



14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Снежана Донева, Красимир Маринов Маринов, Красимир 
Симов, Веселин Марешки и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен 
Начков и Цанко Цветанов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 
комисията в размер на 200лв. /двеста лева/. 

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



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

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

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-44, против-0, въздържали се-0, отсъстват-7/ 
 
 
 
 
 
3094-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1873-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Охрид” №25 по АОС №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с 
идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна 
жилищна сграда със застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните 
идеални части от общите части на сградата и от дворното място, 
представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с 
площ 244,00кв.м., Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по 
АОС №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с идентификатор 
10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда със 
застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните идеални части от общите 
части на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244,00кв.м. при начална 
тръжна цена 50 000лв. /петдесет хиляди лева/. 

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



1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, платими по сметка 

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

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

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

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

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

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

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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 



удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

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

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 



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

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

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

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

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

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

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-44, против-0, въздържали се-0, отсъстват-7/ 
 
 
 
 
3095-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 



решение №1874-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Дрин” №65, блок 4 по АОС №754/14.07.1998г. и представляващ магазин 
за хранителни стоки с вход откъм ул.”Хараламби Ангелов”, намиращ се в 
подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок със застроена 
площ 24,74кв.м., заедно със съответните идеални части от подблоковото 
пространство, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Дрин” №65, блок 4 
по АОС №754/ 14.07.1998г. и представляващ магазин за хранителни стоки с 
вход откъм ул.”Хараламби Ангелов”, намиращ се в подблоковото 
пространство на осеметажен жилищен блок със застроена площ 24,74кв.м., 
заедно със съответните идеални части от подблоковото пространство при 
начална тръжна цена 30 000лв. /тридесет хиляди лева/. 

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

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/, платими по сметка 

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

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

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



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

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

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

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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. /три 
хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 



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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Добромир Кондов, Пламен Войков, Пламен Пенев, Цветелина 
Тънмазова и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен Начков и Ради 
Радев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/. 

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

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 



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

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-44, против-0, въздържали се-0, отсъстват-7/ 
 
 
 
 
3096-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1878-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Съборни” №44 по АОС №1261/02.07.1999г. и представляващ сгради: 
втори етаж от масивна двуетажна сграда /до улицата/ със застроена площ 
91,00кв.м., изби с площ 30,50кв.м., представляващи ½ идеална част от 
всички изби с площ 61.00кв.м. и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 
63.568% идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна 
пристройка до улицата /без магазина в първи етаж/ със застроена площ 
47,84кв.м. и изба от две помещения с площ 18,78кв.м., заедно с 90% 
идеални части от общите части на сградата; част от масивна сграда, 
разположена във вътрешната част на двора, заемаща дясната половина с 
разгърната застроена площ 106,00кв.м. и земя: 225,75кв.м. идеални части от 
330,00кв.м., Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” №44 по 
АОС №1261/02.07.1999г. и представляващ сгради: втори етаж от масивна 
двуетажна сграда /до улицата/ със застроена площ 91,00кв.м., изби с площ 
30,50кв.м., представляващи ½ идеална част от всички изби с площ 
61.00кв.м. и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 63.568% идеални 
части от общите части на сградата; масивна двуетажна пристройка до 
улицата /без магазина в първи етаж/ със застроена площ 47,84кв.м. и изба от 
две помещения с площ 18,78кв.м., заедно с 90% идеални части от общите 
части на сградата; част от масивна сграда, разположена във вътрешната 
част на двора, заемаща дясната половина с разгърната застроена площ 



106,00кв.м. и земя: 225,75кв.м. идеални части от 330,00кв.м. при начална 
тръжна цена 380 000лв. /триста и осемдесет хиляди лева/. 

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

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 38 000лв. /тридесет и осем хиляди лева/, 

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

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

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

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

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

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

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



14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 38 000лв. 
/тридесет и осем хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/. 

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 



15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Пламен Начков, членове: Анелия 
Добринова, Снежана Донева, Пламен Войков, Пламен Пенев, Цветелина 
Тънмазова и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова и 
Иван Луков и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

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

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-44, против-0, въздържали се-0, отсъстват-7/ 

 
 
 



 
3097-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.1, т.2 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.1, чл.3, 
ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
решение №1959-3/20/17.02.2010г. за откриване на процедура за 
приватизация на участието на Община Варна – 4 720 броя поименни акции, 
представляващи 0,014% от капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк” 
АД, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
участието на Община Варна – 4 720 броя поименни акции, представляващи 
0,014% от капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД при начална 
тръжна цена 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/. 

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

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 4 000лв. /четири хиляди лева/, платими по 

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

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

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 



етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

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

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

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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 000лв. 
/четири хиляди лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
/оригинал/. 

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

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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



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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия 
Добринова, Добромир Кондов, Драгомир Дончев, Красимир Минков 
Маринов, Пламен Пенев и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен 
Начков и Иван Луков и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/. 

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

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



декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор.  

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-44, против-0, въздържали се-0, отсъстват-7/ 
 
 
 
 
3098-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 6 и чл. 6.1. от 

Правилник за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна, Общински съвет – Варна 
приема “Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по документи и 
събеседване за избор на независими оценители и правоспособни юристи за 
изготвяне на приватизационни оценки и анализи на правното състояние”, 
както следва: 

1. Да се проведе конкурс по документи и събеседване за избор до 20 
/двадесет/ независими оценители и правоспособни юрист за изготвяне на 
приватизационни оценки и анализи на правното състояние на предложените 
за приватизация обекти.  

2. Конкурсът да бъде обявен в два местни вестника. 
3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия за 

• независими оценители:    
а/ физически лица със завършено висше икономическо или 

техническо образование – магистърска степен или да са еднолични 
търговци или юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон; 

б/ да имат действащ сертификат за оценителска правоспособност, 
издаден от Камарата на независимите оценители в България;  

в/ да са внесли членски внос към Камарата на независимите 
оценители в България. 

• юристи: 
а/ да имат завършено висше юридическо образование; 
б/ да притежават юридическа правоспособност. 
4. Комплектът документи за участие на кандидатите трябва да 

съдържа: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. диплом за завършено висше образование /икономическо, 

техническо, юридическо/ – копие, заверено от кандидата; 
4.3. документ за самоличност – копие, заверено от кандидата; 



4.4. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци или юридическите 
лица /оригинал/; 

4.5. документ за юридическа правоспособност /за юристи/ – копие, 
заверено от кандидата;                                      

4.6. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от Камарата 
на независимите оценители в България /за независими оценители/ – копие, 
заверено от кандидата; 

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

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

4.9. БУЛСТАТ/ЕИК – удостоверение от Агенция по вписванията за 
физическите лица и за едноличните търговци или юридическите лица, 
които нямат пререгистрация в Търговския регистър /оригинал/; 

4.10. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията за вписване на едноличните търговци или юридическите лица 
/оригинал/, а за едноличните търговци или юридическите лица, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за 
съдебна регистрация /оригинал/; 

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

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

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

4.14. копие на платежен документ, удостоверяващ внесен членски 
внос към Камарата на независимите оценители в България.   

4.15. автореференция съдържаща:  
• списък на оценките, извършени от независимия оценител, или анализи 

на правното състояние – извършени от правоспособния юрист; 
• препоръки, включително от Община Варна за досега утвърдените. 

5. Комплектът документи да се представят до 16.30 часа в 14-дневен 
срок от публикуване на обявата в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, бул.“Осми приморски полк” № 43. 

6. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в зала “37” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна в 5-дневен срок от изтичане на срока за подаване 
на документите за участие, от комисия в състав: 



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Трендафилова 
СЕКРЕТАР:        Петко Бойновски    
ЧЛЕНОВЕ:         Анелия Добринова 
                Пламен Пенев 
          Драгомир Дончев 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Красимир Минков Маринов 
             Красимир Симов 
7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви 

доклад за утвърждаване с решение от Общински съвет – Варна до 20 
независими оценители и правоспособни юристи. 

/за-44, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

І.Цел. 
Целта на Годишния план е да се определи политиката на Община Варна 

по отношение преобразуване собствеността на стопански структури от 
общинския фонд чрез методите на приватизация. Органът по чл.4, ал.4 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол приема конкретните 
решения за обектите и основанията по приватизационните процеси. 

ІІ.Основания и обхват. 
Приватизационният процес се основава на специален закон – Закон за 

приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/. Конкретният Годишен 
план се приема във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и обхваща разработки относно: 

- минималните приватизационни цели; 
- очаквания размер на приходите от приватизация и начина на тяхното 

използване в съответствие с изискванията на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол; 

- разходите, свързани с дейността по приватизация. 
Обхватът е функция на създадения на основание чл.6, ал.2 от Закон за 

приватизация и следприватизационен контрол и решения на Общински съвет – 
Варна, създаващи и одобряващи Годишен план за приватизация за 2011г. 
Информацията, съдържаща се в настоящия план няма окончателен характер. 
Крайното решение е на Общински съвет – Варна, който определя приходите и 
разходите в зависимост от потребностите и приоритетите на Община Варна. 

Настоящият план е разработен на база Годишен план за приватизация за 
2010г., приет  с решение №1956-3(20)/17.02.2010г. на Общински съвет – Варна 
и е основа за Годишния план за приватизация за 2012г. 

 
 



III. Разработка по реда на Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол. 

Годишният план за приватизация в Община Варна обхваща следните 
общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински 
търговски дружества, които се използват за стопански цели, както и 
незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на 
общински търговски дружества, обособени части от имуществото на търговски 
дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и дялове или 
акции – собственост на Община Варна от търговски дружества: 
От реализиращи се сделки към 31.12.2011г.: 
1. Нежилищен имот ул."Двадесет и седми юли" №66 –  

                                     две стаи в сутерена и земя (АОС №1790/15.05.2000г.). 
2. Нежилищен имот бул.”Христо Ботев” №18, вх.1, ет.13 –  
         ателие №1 (АОС №5927/16.11.2009г.).  
3. Нежилищен имот ул."Охрид" №25 – магазин (АОС №218/28.07.1997г.). 
4. Нежилищен имот ул."Дрин" №65, бл.4 – магазин (АОС№754/14.07.1998г.). 
5. Нежилищен имот м."Салтанат"-Почивка –  
   едноетажна масивна сграда (АОС №938/18.12.1998г.). 
6. Нежилищен имот бул."Мария Луиза" №11 –  

    втори надпартерен етаж (АОС №479/13.01.1998г.). 
7. Нежилищен имот бул."Съборни" №44 –  
                                                               сгради  земя (АОС №1261/02.07.1999г.).  
8. Нежилищен имот бул."Цар Освободител" №88, бл.1, вх.А, ет.6 –  
                                                                  ателие №1 (АОС №6113/20.07.2010г.). 
9. Нежилищен имот бул. „Цар Освободител” №88, бл.2, вх.Б, ет.6 –  
                                                                  ателие №1 (АОС №6131/20.07.2010г.). 
10. Нежилищен имот бул. „Цар Освободител” №88, бл.3, вх.В, ет.6 – 
                                                                  ателие №1 (АОС №6150/20.07.2010г.). 
11. Нежилищен имот бул."Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13 –  
            ателие №2 (АОС №251/09.09.1997г.). 
12. Нежилищен имот бул."Княз Борис І" №64 –  
        сгради и земя (АОС№112/14.05.1997г.). 

 

Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече 
от 50 на сто общинско участие в капитала. 
1. Нежилищен имот м."Пчелина" – сгради и земя (АОС№995/19.02.1999г.), 
обособена част от "Жилфонд" ЕООД. 
 

Приватизация на дялове или акции – собственост на Община Варна 
от търговски дружества. 
1. Участие на Община Варна – 4 720 броя поименни акции, представляващи 
0,014% от капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. 
 

IV. Обобщение. 



Общ брой обекти, включени в Годишния план за приватизация: 14. 
В това число: нови /без наличие на сключени приватизационни 

договори/ – 14 /шестнадесет/ обекта. 
Общата сума на очакваните приходи в плана е 1 737 000лв., които имат 

ПРОГНОЗЕН характер. 
Общата сума на очакваните разходи с ПРОГНОЗЕН характер в 

Годишния план за приватизация е:  
- по реда на чл.10, ал.3 от Закон за приватизация и следприватизационен 

контрол – 91% е в размер на 1 615 000лв. Тези средства изцяло и 
алтернативно покриват разходната част по Годишния план за приватизация за 
2011г. и се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на 
дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване 
на кредитите за незавършени обекти на строителството и не могат да се 
използват за текущи разходи, а именно: 
1. Изграждане на нов корпус на ОДЗ №25 "Люляче"                       250 000лв. 
2. Изграждане на многофункционална  

     учебна сграда на МГ „П. БЕРОН”          500 000лв. 
3. Изграждане на приемник за безстопанствени кучета                    250 000лв. 
4. Изграждане на многофункционална спортна зала  

    в І-ва Езикова гимназия (І-ви етап)          430 000лв. 
5. Изграждане на газова и отоплителна инсталация   

      на Градска художествена галерия            50 000лв. 
6. Озвучителна и осветителна техника за Летен театър                    100 000лв. 

 

- по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закон за приватизация и 
следприватизационен контрол – 9% е в размер на 122 000 лв. Тези средства 
се разходват след решение на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол по общинския фонд за покриване на разходите 
за приватизация и следприватизационен контрол, както следва: за придобиване 
на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални активи; за обяви в 
"Държавен вестник", в национални и в регионални ежедневници; за 
приватизационни оценки, анализи на правното състояние и информационни 
меморандуми на предвидените за приватизация обекти; за външни услуги; за 
издръжка; за представителни разходи; за допълнително стимулиране на 
членовете на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол – 
помощен орган на Общински съвет – Варна в приватизационния процес, 
съгласно чл.22.5 от Правилник за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна; за възнаграждения по 
смисъла на чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за такси. 

Настоящият Годишен план за приватизация е разработен съгласно 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и е приет с решение 
№2.1 по Протокол №1 от 12.01.2011г. на Комисията по приватизация и 



следприватизационен контрол и решение №3016-5(31)/19,20.01.2011г. на 
Общински съвет – Варна и конкретизиран с решения  №1 по Протокол №2 от 
10.02.2011г. и №1.2 по Протокол №3 от 01.03.2011г.  на Комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол и решение №3080-4(32)/09, 
10.03.2011г. на Общински съвет – Варна. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПСК: 
 

              
/ТЕОДОРА ТРЕНДАФИЛОВА/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  пета 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: 

(1) - съгласуване на ПУП – План за регулация и застрояване на 
урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 “за жилищна сграда”, кв. 1 по 
плана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, (Слънчев ден)  
  (2) - съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран 
поземлен имот УПИ Х-574 “за хотел,  озеленяване и басейн” и УПИ ХІІІ- 
574 “за озеленяване”, кв. 36 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”.    

(3) - съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран 
поземлен имот /УПИ/ ІІІ-605, 624 “за жилищно строителство,  басейн и 
трафопост”, кв. 20 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”. 
 (4) – изработване на ПУП за улична регулация от ОТ 275 до ОТ 284 и 
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 10135.5103.421, 10135.5103.423, 10135.5103.443, 
10135.5103.444 по плана  на КЗ „Прибой”, община Варна. 
 
       Докл.:Н.Михайлов-зам.председател ОбС 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3099-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-37315/07.01.2011г.,  Общински съвет – Варна съгласува План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 “за 
жилищна сграда”, кв. 1 по плана на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”, (Слънчев ден), съгласно протокол № 71/21.12.2010г. на ЕСУТ и 
следва да се изпълнят изискванията на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, съобразно 



указанията на писмо № 70-00-1127/07.08.2007г. на зам. Министъра на 
регионалното развитие и благоустройство.  

/за-20, против-17, въздържали се-12/ 
Решението не се приема. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3100-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № 
ОС10-9302/213/19.10.2010г., Общински съвет – Варна съгласува План за 
регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-574 “за 
хотел, озеленяване и басейн” и УПИ ХІІІ- 574 “за озеленяване”, кв. 36 по 
ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”, при спазване на изискванията на ЗУЧК за зона 
Б. 

/за-15, против-16, въздържали се-9/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
3101-5. 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. № 
РД10-9302/70/18.10.2010 г., Общински съвет-Варна съгласува План за 
регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-605, 624 
“за жилищно строителство,  басейн и трафопост”, кв. 20 по ПРЗ на к.к. 
“Златни пясъци”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-13, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 

 
 
 3102-5. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.62а, ал.3 във 
връзка с чл.121, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет-Варна приема направеното 
предложение за съставяне на Подробен устройствен план за улична 
регулация от ОТ 275 до ОТ 284 и ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 10135.5103.421, 
10135.5103.423, 10135.5103.443, 10135.5103.444 по плана на КЗ „Прибой”, 
община Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 

 
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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

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

(1) – приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги 2011 – 2015 година. 

(2) – обсъждане на всеки три месеца на постъпили предложения за 
изменение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 
– 2015 година. 

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани. 
 (4) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  по 
молби на граждани. 

(5) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Зорница Петрова Куманова и Дария Петрова Куманова от гр. Варна, във 
връзка с предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
94.Д/16/21.02.2011г.. 
 
       Докл.:П.Христов-председател ПК „СДЖП” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3103-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна вх.№РД11-9302/31/08.02.2011 г., 
във връзка с чл.36 б  от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, Общински съвет – Варна приема Общинска стратегия за 



развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година, съгласно Приложение 
№ 1. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
3104-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.36 б  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
Общински съвет – Варна решава да разглежда постъпили предложения за 
изменение и допълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги 2011 – 2015 година на всеки 3 месеца. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
3105-6. 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 № 2952-
3/31/19,20.02.2010г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 

 
 
3106-6. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

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

 

 
3107-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-



94.Д/16/21.02.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
децата Зорница Петрова Куманова и Дария Петрова Куманова от гр. Варна. 

 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
3108-6. 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 провеждане на Тридесет и второто 
заседание до 18 часа. 

/за-34, против-1, въздържали се-1/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
КЪМ РЕШЕНИЕ №3105-6 

 
 

1. АНКА РУМЕНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.А/64/02.02.2011 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. 
2. АВЕТИС МКРТЧЕВИЧ БАЛАКЧИЯН – молба с вх. № РД11-94.А/63/02.02.2011 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. ЖЕЧКА ЯНЧЕВА АНГЕЛОВА –  молба с вх. № РД11-94.Ж/15/02.02.2011 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. 
4. РОСИЦА САШЕВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/39/02.02.2011 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. 
5. КРЪСТИНКА ХАРАЛАМБИЕВА ДИМОВА – молба вх.№ РД11-94.К/14/14.01.2011 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. 
6. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СИРАКОВА – молба с вх. № РД11-94.К/17/17.01.2011 г. - 1 000 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. ВЕЛИЧКА ДИКОВА ПАВЛОВА – молба с вх.№ РД11-94.В/25/14.01.2011 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. 
8. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Г/13/14.01.2011г. – 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. 
9. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ – молба с вх. № РД11-94.Г/32/31.01.2011 – 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. 
10. ЕЛЕНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/37/28.01.2011 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. РУСКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА - молба вх.№ РД11-94.Р/35/28.01.2011г. - 200 лв. задоволяване на 
основни жизнени  и комунално –битови потребности; съобразно установен социален статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
12. СТРАХИЛ МИЛЕНОВ ЯНКОВ –молба с вх. № РД11-94.С/61/28.01.2011 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. ДИАНА ДИМЧЕВА ДИМОВА –молба с вх.№ РД11-94.Д/45/28.01.2011 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. 
14. ТИНКА НИКИФОРОВА МАВРОВА –молба с вх. № РД11-94.Т/22/28.01.2011 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. 
15. ЕЛЕНА ЮЛИЯНОВА ПАШОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/36/28.01.2011 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. 
16. ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Д/41/28.01.2011 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. СТОЯН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ – молба с вх. № РД11-94.С/60/27.01.2011 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. 



18. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ – молба №РД11-94.П/33/27.01.2011 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. 
19. СЕБАТ САЛИЕВА ХАСАНОВА -  молба вх. № РД11-94.С/59/27.01.2011 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. 
20. ЗДРАВКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА – молба с вх. № РД11-94.З/12/27.01.2011 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. 
21. РУСКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА – молба с вх.№ РД11-94.Р/44/04.02.2011г. – 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. 
22. ЗЮМБЮЛКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.З/15/04.02.2011 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. ОГНЯН ПЕТРОВ КИРОВ – молба с вх. № РД11-94.О/3/04.02.2011 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. 
24. ИЛКА ПЕТКОВА ПАНАЙОТОВА – молба с вх. №РД11-94.И/33/04.02.2011 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. 
25. ДИМИТЪР СТАНКОВ МИХАЙЛОВ – молба вх.№РД11-94.Д/19/14.01.2011 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. 
26. РУМЯНКА СТЕФАНОВА РАДЕВА – молба с вх. № РД11-94.Р/13/14.01.2011 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.  
27. БОЖКО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Б/5/14.01.2011 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. 
28. ИВАНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.И/7/13.01.2011 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. 
29. НЕДЯЛКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА – молба с вх. №  РД11-94.Н/17/12.01.2011 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. 
30. ВЕЛА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.В/19/13.01.2011 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. 
31. ПАВЕЛ СТАНКОВ ПАВЛОВ – молба с вх. № РД11-94.П/8/13.01.2011 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. 
32. ФИЛКА МИТКОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.Ф/2/11.01.2011 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. 
33. СТОЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.С/18/11.01.2011 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. 
34. АНГЕЛ ДИМИТРОВ БЕКОВ – молба с вх. № РД11-94.А/19/11.01.2011 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. ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ –  молба с вх. № РД11-94.Д/17/13.01.2011 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. 



36. НАТАЛИЯ ВИКТОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА -  молба вх. № РД11-94.Н/18/13.01.2011 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. 
37. ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-94.Т/10/13.01.2011 г. – 1 000 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. ТРАЙКА ЙОРДАНОВА ТРОЕВА – молба вх.№ РД11-94.Т/6/12.01.2011 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. 
39. НАДЯ КИРЯКОВА МУНДЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/15/12.01.2011 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. 
40. ПЕТРОМИЛА ТОМОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.П/6/11.01.2011 г.-  400 лв. 
задоволяване на основни жизнени  и комунално –битови потребности; съобразно установен социален 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
41. ЕЛЕНА ЩЕРЕВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД10-94.Е/180/20.12.2010 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. 
42. ЛАЗАР ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ – молба с вх. № РД11-94.Л/6/11.01.2011 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. 
43. АНКА ВЛАДИМИРОВА ДОШКОВА – молба с вх. № РД11-94.А/17/11.01.2011 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. 
44. СУЛТАНА ВАСИЛЕВА КОНОНЕЛУ – молба с вх. № РД11-94.С/16/11.01.2011 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. 
45. ИВАНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД11-94.И/6/11.01.2011 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. 
46. ЗЛАТКА АТАНАСОВА КОЛЕВА – молба вх.№ РД11-94.З/3/11.01.2011 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. 
47. НИКОЛИНА ПЕНЧЕВА МИТЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/12/10.01.2011 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. 
48. РАЙНА МЕТОДИЕВА НЕНКОВА – молба вх.№ РД11-94.Р/8/10.01.2011 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. 
49. СЕВДАЛИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА – молба с вх.№ РД11-94.С/13/10.01.2011 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. 
50. НЕДЯЛКА СТОЯНОВА АНАСТАСОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/11/10.01.2011 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. 
51. СТОЯНКА АТАНАСОВА ДИМОВА – молба с вх. № РД11-94.С/8/10.01.2011 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. 
52. КАМЕН НЕДЕЛЧЕВ КУНЕВ – молба с вх. № РД11-94.К/10/10.01.2011 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. 
53. АЛЕКСАНДЪР НАДЕЖДОВ ВАСИЛЕВ – молба вх.№ РД11-94.А/6/04.01.2011 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. 



54. ЕВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ДИМОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/3/06.01.2010г. – 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. 
55. ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МАЛЕШКОВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/1/06.01.2010г. – 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. 
56. МИХАИЛ ЗАФИРОВ ХРИСТОВ – молба с вх.; № РД11-94.М/16/07.01.2011 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. 
57. РАФИ МЕХМЕДОВ ГАЙДАРДЖИЕВ – молба с вх. № РД-9-94.Р/251/04.12.2009г. – 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. 
58. ВЕСЕЛКА ЖЕКОВА НИКОВА – молба вх.№ РД11-94.В/5/05.01.2011 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. 
59. ЛИДИЯ ИВАНОВА БАЛАБАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Л/2/05.01.2011 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. 
60. КРАСИМИРА СТОЯНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.К/2/03.01.2011 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. 
61. ВАНКО НИКОЛОВ ГЮРОВ –молба с вх. № РД11-94.В/1/03.01.2011 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. 
62. РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94-Р/1/03.01.2011 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. КРЕМЕНА ЛЮБОМИРОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД11-94.К/1/03.01.2011 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. 
64. ДРАГА ИЛИЕВА ПАВЛОВА – молба с вх. № РД11- 94.Д/1/03.01.2011 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. 
65. МАРИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА – молба с вх.№ РД11-94.М/3/03.01.2011 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. 
66. МИНКА СТАНЕВА КОТЛАРОВА – молба с вх. № РД11-94.М/4/03.01.2011 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. 
67. МАРИНКА НАЧЕВА ГЮРОВА – молба вх.№ РД11-94.М/1/03.01.2011 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. 
68. СИЙКА АТАНАСОВА ШИВАРОВА – молба вх.№ РД11-94.С/31/18.01.2011 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. МИЛКА КАЛЧЕВА ПЕНЧЕВА -  молба с  вх. № РД11-94.М/44/18.01.2011 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. 
70. СЕВДА АЛДИНОВА ДЕМИРОВА –  молба с вх.№ РД11-94.С/29/18.01.2011 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. 
71. ТОДОР НЕДКОВ НЕДКОВ – молба с вх. № РД11-94.Т/12/18.01.2011 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. 



72. МАРИЯ КОСТОВА ДИМИТРОВА – молба вх.№ РД11-94.М/51/20.01.2011 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. ВАСИЛКА НИКОЛАЕВА ТОТЕВА – молба с вх. № РД11-94.В/36/20.01.2011 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. ЕЛЕНА ИВАНОВА КОСЕВА – молба с вх. № РД-9-94.Е/176/15.12.2009г. – 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. 
75. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД11-94.Х/11/20.01.2011г. – 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. НАСКО ЗДРАВКОВ НАСКОВ –  молба вх.№ РД11-94.Н/32/20.01.2011 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. СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА ЛАЗАРОВА – молба с вх. № РД11-94.С/39/20.01.2011 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. 
78. СЕХЕР ДЖЕМАЛ ХАЛИЛ – молба с вх. № РД11-94.С/45/20.01.2011 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. ЯНКО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ –  молба вх.№ РД11-94.Я/9/20.01.2011 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. АНГЕЛ ЯНКОВ ТОШЕВ – молба с вх. № РД11-94.А/45/21.01.2011 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. 
81. НАЗИК КАДИР ИБРЯМ – молба с вх. № РД11-94-Н/50/24.01.2011 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. 
82. МАРИЯ ГОЧЕВА ЛАЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/46/18.01.2011 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. 
83. ГАЛИНА ПЕНКОВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/16/17.01.2011 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. ЖЕЛА ЙОРДАНОВА ЖЕКОВА – молба вх.№ РД11-94-Ж/8/19.01.2011 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. 
85. ЦВЕТАНКА САШЕВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Ц/5/19.01.2011 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. 
86. БЛАГОВЕСТА-ЕЛЕНА НЕДЯЛКОВА ШАРОН – молба вх. № РД11-94.Б/12/19.01.2011 г. – 1 000 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. ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИНЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.П/21/19.01.2011г. – 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. 
88. ЛИЛЯНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА – молба с вх. №  РД11-94.Л/10/19.01.2011 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. 
89. ИВАНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.И/13/185.01.2011 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. 



90. ПЕРУС ГАРАБЕД КИРЕМЕДЖИЯН - молба с вх. № РД11-94-П/19/18.01.2011 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. 
91. СТОЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА –молба с вх. № РД11-94.С/33/18.01.2011 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. 
92. ГАЛЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД10-94.Г/71/30.03.2010 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. 
93. ПОЛЯ МИЛКОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.П/32/27.01.2011 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. 
94. ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ШЕКЕРДЖИЕВА – молба с вх.№ РД11-94.П/31/27.01.2011 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. 
95. ЕЛЗА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.Е/33/26.01.2011 г. – 1 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; съобразно установен социален 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
96. ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ – молба с вх. № РД11-94.И/21/26.01.2011 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. ТОДОРКА АТАНАСОВА ГРОЗДЕВА - молба с вх. № РД11-94.Т/18/25.01.2011 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.  
98. ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД1-94.В/38/25.01.2011 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. 
99. АСЯ АСЕНОВА ГЕБЕДЖЕЛИЕВА – молба вх.№ РД11-94.А/51/25.01.2011 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. 
100. ЛИЛЯНА РУМЕНОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.Л/14/25.01.2011 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. 
101. АЛБЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА – молба с вх.№ РД11-94.А/52/25.01.2011 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. 
102. ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/28/24.01.2011 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. 
103. КРЕМЕНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.К/25/24.01.2011 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. 
104. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ГЕРМАНСКИ – молба с вх.№ РД11-94.С/53/24.01.2011 г. – 1 000 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. ЗОРНИЦА  ИВАНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.З/9/24.01.2011 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. 
106. ЯНКА КРЪСТЕВА ДУКОВА – молба с вх. № РД11-94.Я/11/24.01.2011 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. МЛАДЕН ЩЕРЕВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД11-94.М/33/13.01.2011 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. 



108. ЛИДА МАНОЛОВА ЩЕРЕВА – молба с вх. № РД11-94.Л/21/03.02.2011г. – 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. 
109. ТОДОРКА АТАНАСОВА ЯНЕВА – молба с вх. № РД11-94.Т/27/03.02.2011 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. МУКАДИС САЛИЕВА ЮСМЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.М/82/03.02.2011 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. 
111. ВАЛЕНТИНА СТАМАТОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-94.В/50/02.02.2011 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. 
112. ЗОЯ НИКОЛОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.З/2/07.01.2011 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. 
113. МЕХМЕД ТЕФИКОВ БИЛЯЛОВ – молба с вх. № РД11-94.М/14/07.01.2011 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. ДЕСИСЛАВА ГЕОГИЕВА НЕДКОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/9/06.01.2011 г. – 200 лв. за 
частично покриване на разходи по погребение;  
115. МИЛКА ГЕОРГИЕВА МАТЕЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/1/06.01.2011 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. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПАНДЪРОВ – молба с вх. № РД11-94.К/5/06.02.2011 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. 
117. ВИОЛЕТА АНДОНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.В/2/04.01.2011 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. РУКИЯ БЕХМЕНОВА АСАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/7/10.01.2011 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. 
119. АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЕСКАНДАР-ПУР – молба с вх. № РД11-94.А/15/10.01.2011 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. 
120. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КИРЯКОВ – молба с вх. № РД11-94.Г/6/10.01.2011 г. – 200 лв. за частично 
покриване разходи по погребение;  
121. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.С/15/10.01.2011 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. ДЕСПА ГЕРМАНОВА ВАТАФОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/15/1.01.2011 г. – 200 лв. за частично 
покриване разходи по погребение;  
123. АТАНАС СТОЙКОВ АТАНАСОВ – молба с вх. № РД11-94.А/18/11.01.2011 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. 
124. ДИЯНА ВИОЛЕТОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/14/11.01.2011 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. ПЕТЯ СТОЯНОВА ГАНЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.П/249/08.12.2010 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. 
126. ДИКО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ –молба с вх. № РД11-94.Д/450/14.12.2010 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. 



127. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ –молба с вх. № РД11-94.И/24/27.01.2011 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. 
128. ЯНКА ДОБРЕВА ГРОЗДЕВА – молба с вх. № РД11-94.Я/71/09.12.2011 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. ДИНА СТОЙЧЕВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/457/16.12.2011 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. 
130. САТЕНИК КЕВОРК ТАТИОСОВА – молба с вх. № РД11-94.С/511/16.12.2011 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. 
131. ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ВОДИЧЕНСКА – молба с вх. № РД11-94.Л/137/20.12.2010 г. – 200 лв. за 
частично покриване разходи по погребение;  
132. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЗДАРСКА – молба с вх. №  РД11-94.С/515/20.12.2011 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. 
133. ЯНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.Я/74/20.12.2011 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. 
134. СЪБКА ЕНЕВА КИРИЛОВА – молба с вх. № РД10-94.С/523/23.12.2010 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. 
135. МАРИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.М/23/12.01.2011 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. 
136. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЯНАКИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Й/4/12.01.2011 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. 
137. АТАНАС АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД11-94.А/22/12.01.2011 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. 
138. МАРИЯ КОСТОВА ДИМИТРОВА –молба с вх. № РД11-94.М/26/12.01.2011 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. 
139. МАРИЯ НИКОЛАЕВА АНТОНОВА – молба с вх. № РД11-94.М/29/13.01.2011 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. 
140. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ – молба с вх. № РД11-94.Н/20/13.01.2011 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. 
141. СТЕФАН ПАНЧЕВ ПАНЧЕВ – молба с вх. № РД11-94.С/22/13.01.2011 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. 
142. МИЛКО ВАСИЛЕВ ГРАДЕВ – молба с вх. № РД11-94.М/27/12.01.2011 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. 
143. ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/4/12.01.2011 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. 
144. ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Х/17/04.02.2011 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. 



145. АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ТОПУЗАНОВА –молба с вх. № РД11-94.А/68/04.02.2011 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. 
146. МАРИЯ ИВАНОВА РАДЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/86/04.02.2011 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. 
147. ТЕОДОРА ПЕТКОВА ТОПАЛСКА – молба с вх. № РД11-94.Т/28/04.02.2011 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. 
148. ЕТЕМ НУРИЕВ АЛИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Е/44/04.02.2011 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. 
149. РАЙНА ТОНЧЕВА ВИЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.Р/47/04.02.2011 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. АНА АНАТОЛИЕВА КОЛАРОВА-ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.А/58/27.01.2011 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. 
151. СТИЛИЯН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ – молба с вх. № РД11-94.С/62/28.01.2011 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. 
152. КАДРИЕ ЮСЕИНОВА АЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.К/32/28.01.2011 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. 
153. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Г/28/28.01.2011 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. ЕМИЛИЯ РАШКОВА АЛЕКСИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Е/38/28.01.2011 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. 
155. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ – молба с вх. № РД11-94.Й/14/31.01.2011 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. ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/49/31.01.2011 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. 
157. МИТА АНКОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/71/31.01.2011 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. 
158. МАРИЙКА ХРИСТОВА КОЖУХАРОВА – молба вх.№ РД11-94.М/69/31.01.2011 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. 
159. ДЕНИС ДУБРОВИН – молба с вх. № РД10-94.Д/362/21.10.2010 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. 
160. РУМЯНА ДИМИТРОВА ГРЪНЧАРОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/12/14.01.2011 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. 
161. ЖИВКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА –молба с вх. № РД11-94.Ж/5/14.01.2011 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. 
162. МИЛЕН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ – молба с вх. № РД11-94.М/36/1.01.2011 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. 



163. СЕНА САШЕВА ГЕМЕДЖИЕВА – молба с вх. № РД11-94.С/71/01.02.2011 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. 
164. РУБИНА МОНЕВА ДЕМИРОВА – молба с вх. №РД11-94.Р/40/01.02.2011 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. 
165. ТОДОР СТЕФКОВ СТОЯНОВ – молба с вх. № РД11-94.Т/24/02.02.2011 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. 
166. ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № СДЖ10-94.Д/12/27.12.2011 г. – 1 000 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. РАДОСТИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/16/17.01.2011 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. 
168. ДОБРИНКА АНГЕЛОВА ВЕЛИКОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/53/07.02.2011 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. 
169. ДЕНКА СЪБЕВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/54/07.02.2011 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. 
170. ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА АНАСТАСОВА –  молба вх.№ РД11-94.Е/60/17.02.2011 г. – 1 000 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. ДИЯНА ПЕТКОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/2/03.01.2011 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. 
172. МИХАИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД11-94.М/2/03.01.2011 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. 
173. ЦОНКО МИХАЛЕВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД11-94.Ц/9/28.01.2011 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. 
174. ЙОРДАН РУСЕВ РУСЕВ – молба с вх. № РД11-94.Й/1/03.01.2011 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. 
175. ИВАНЧО ДИМОВ ПЕТКОВ – молба с вх. № РД11-94.И/1/03.01.2011 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. 
176. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ – молба с вх. № РД11-94.Н/1/03.01.2011 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. РАЙНА ЛАЗАРОВА ДОЙЧИНОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/2/03.01.2011 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. 
178. НАДЯ КОЛЕВА ТЕОХАРЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/2/03.01.2011 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. 
179. ГЕОРГИ БОНЧЕВ НИКОЛОВ – молба с вх. № РД11-94.Г/2/03.01.2011 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. 
180. КРАСИМИРА ИВАНОВА ДОБРЕВА – молба с вх. № РД11-94.К/66/15.02.2011 г. – 1 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; съобразно установен социален 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



181. СЕЛМАН ХЪЛМИЕВ ОСМАНОВ –  молба с вх. № РД11-94.С/35/18.01.2011 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. 
182. СВЕТЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА – молба вх.№ РД11-94.С/142/23.02.2011 г. – 1 000 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. МАРИН ИВАНОВ РАДЕВ – молба вх.№ РД11-94.М/123/17.02.2011 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. 
184. СВЕТЛА ХРИСТОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-94.С/10/10.01.2011 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. ДОНКА СТАНЧЕВА КОВАЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.Д/3/04.01.2011 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. 
186. ЯНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Я/2/05.01.2011 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. 
187. МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА СТАНЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/8/05.01.2011 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. 
188. ВЕЛКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА –молба с вх. № РД11-94.В/6/05.01.2011 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. 
189. ГЮЛШЕН ХАСАН ХАЛИЛ –  молба с вх. № РД11-94.Г/5/07.01.2011 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. 
190. ПЛАМЕНКА НИКОЛАЕВА ВЕНКОВА – молба с вх. № РД11-94.П/2/05.01.2011 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. 
191. НЕЛИ НИКОЛАЕВА ДЖУМАЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/49/24.01.2011 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. 
192. КЕРАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.К/27/24.01.2011 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. 
193. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД11-94.Г/23/24.01.2011 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. 
194. ЗДРАВКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.З/10/24.01.2011 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. 
195. ЮНЗИЛЕ САЛИ ЮСУФ – молба с вх. № РД11-94.Ю/7/25.01.2011 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. 
196. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Й/13/25.01.2011 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. 
197. ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ НАСКОВ – молба с вх. № РД11-94.З/11/25.01.2011 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. 
198. АНКА АНГЕЛОВА ЛЮБОМИРОВА – молба с вх. № РД11-94.А/53/26.01.2011 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. 



199. КОСТАДИН ТОДОРОВ СТАНЕВ – молба с вх. № РД11-94.К/30/26.01.2011 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. 
200. ДИНА КОСТАДИНОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/34/26.01.2011 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. 
201. ПЕНКА ФОТЕВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД11-94.П/30/26.01.2011 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. 
202. СТОЯНКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.С/55/26.01.2011 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. 
203. АНЕЛИЯ ПАВЛОВА АЛЕКСИЕВА –молба с вх. № РД11-94.А/54/26.01.2011 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. ЕВТИХИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Е/34/27.01.2011 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. 
205. СВЕТЛА ИВАНОВА СИМЕОНОВА – молба с вх. № РД11-94.С/57/27.01.2011 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. 
206. ЕЛИФ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/35/27.01.2011 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. 
207. АХМЕД ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ – молба с вх. № РД11-94.А/34/18.01.2011 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. 
208. СЕВЕРИН КАЛИНОВ ДЕДЕВ – молба с вх. № РД11-94.С/34/18.01.2011 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. 
209. ЛИЛЯНА САШЕВА КОСТОВА – молба с вх. № РД11-94.Л/18/31.01.2011 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. 
210. СТАНИМИР СТОЕВ СТОЕВ – молба с вх. № РД11-94.С/68/31.01.2011 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. 
211. ЖАНА ЯНЕВА КОНДОВА – молба с вх. № РД11-94.Ж/7/18.01.2011 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. 
212. БОГОМИЛКА КРУМОВА МАНОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Б/13/19.01.2011 г. – 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. 
213. КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.К/23/21.01.2011 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. 
214. АЛБЕНА КРАСИМИРОВА МИРЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.А/43/21.01.2011 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. АНГЕЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ –молба с вх. № РД11-94.А/46/21.01.2011 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. 
216. ЕВА СИРАГАН МИКАЕЛЯН –молба с вх. № РД11-94.Е/26/21.01.2011 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. 



217. СВЕТОСЛАВА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.С/47/21.01.2011 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. ЮЛИЯ ЮЛИЯНОВА СЕМЕРДЖИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/5/18.01.2011 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. ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД11-94.В/27/17.01.2011 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. 
220. МИХАИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ –молба с вх. № РД11-94.М/40/17.01.2011 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. 
221. ЗЮМБЮЛКА АЛДИНОВА РУСЕВА – молба с вх. № РД11-94.З/4/17.01.2011 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. 
222. ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА СИРАКОВА – молба с вх. № РД11-94.Й/8/18.01.2011 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. 
223. БОНЬО ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ – молба с вх. № РД11-94.Б/6/17.01.2011 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. 
224. ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Г/15/17.01.2011 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. БИСЕРКА ДИМОВА ТРАЙКОВА – молба с вх. № РД11-94.Б/15/19.01.2011 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. 
226. АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКОВ – молба с вх. №  РД11-94.А/28/17.01.2011 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. 
227. БОРИС ИЛИЕВ СТЕФАНОВ – молба с вх. № РД11-94.Б/7/17.01.2011 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. НИНА БОЖИДАРОВА ГОСПОДИНОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/26/17.01.2011 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. 
229. ЖЕЧКА ТОНЧЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.Ж/6/17.01.2011 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. 
230. СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА РАДИЧКОВА – молба с вх. № РД11-94.С/28/17.01.2011 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. 
231. ВЕНЕТА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД11-94.В/23/14.01.2011 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. 
232. МИЛКА АТАНАСОВА ДУКОВСКА – молба с вх. № РД11-94.М/35/14.01.2011 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. 
233. КАЙМЕТ АХМЕД ИБРЯМ – молба с вх. № РД11-94.К/22/19.01.2011 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. 
234. ЯСЕН ЯНЕВ ЯНЕВ – молба с вх. № РД11-94.Я/8/19.01.2011 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. 



235. ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА БАЛТАДЖИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Е/20/19.01.2011 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. 
236. ДАНИ ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/27/19.01.2011 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. 
237. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/31/19.01.2011 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. 
238. ТЕМЕНУЖКА КРАСИМИРОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.Т/15/19.01.2011 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. 
239. АНДРЕЯНА АВГУСТИНОВА АНДРЕЕВА – молба с вх. № РД11-94.А/35/19.01.2011 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. 
240. ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ КАСАПСКИ – молба с вх. № РД11-94.Д/24/19.01.2011 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. 
241. ЕМИЛ СТОЯНОВ НЕДЕВ – молба с вх. № РД11-94.Е/14/17.01.2011 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. 
242. ИВАН ТИХОМИРОВ ЗЛАТЕВ –молба с вх. № РД11-94.И/12/17.01.2011 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. 
243. РУМЕН АНАСТАСОВ МИХАЙЛОВ – молба с вх. № РД11-94.Р/26/24.01.2011 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. НОРА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/45/24.01.2011 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. 
245. ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.И/17/24.01.2011 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. 
246. НИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/36/21.01.2011 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. 
247. СУЛТАНА АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА – молба с вх. № РД11-94.С/46/21.01.2011 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. 
248. АНТОАНЕТА СИМОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.А/41/20.01.2011 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. 
249. ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД11-94.Д/30/20.01.2011 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. 
250. СТАНИМИР НЕДКОВ СТЕФАНОВ – молба с вх. № РД11-94.С/40/20.01.2011 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. 
251. ЗЮМБЮЛКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД11-94.З/7/20.01.2011 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. 
252. АНЕСТИ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ – молба с вх. № РД11-94.А/4/20.01.2011 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. 



253. АТЧЕ ДЖЕВДЖЕТОВА АЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.А/39/20.01.2011 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. 
254. РАДОМИР НЕДЕЛЧЕВ РАДУШЕВ – молба с вх. № РД11-94.Р/23/20.01.2011 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. 
255. ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Ц/6/20.01.2011 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. 
256. МАЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД11-94.М/45/18.01.2011 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. 
257. ПЛАМЕН ГРИГОРОВ СИМЕОНОВ – молба с вх. № РД11-94.П/18/18.01.2011 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. 
258. ЗЮМБЮЛКА САШЕВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.З/14/01.02.2011 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. 
259. ДИМИТЪР ВЕСЕЛОВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № РД11-94.Д/50/01.02.2011 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. 
260. ВЕЛИКО ЗДРАВКОВ ВЕЛИКОВ – молба с вх. № РД11-94.В/46/01.02.2011 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. 
261. САШО СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ – молба с вх. № РД11-94.С/70/01.02.2011 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. 
262. ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/22/21.01.2011 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. 
263. МЮНЕВЕР МЕХМЕДАЛИЕВА СЕИД – молба с вх. № РД11-94.М/75/01.02.2011 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. 
264. КРЕМЕНА ИВАНОВА БОЙЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.К/40/01.02.2011 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. 
265. МАРИНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/76/01.02.2011 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. 
266. ВАНЯ ДИМОВА ПОПОВА – молба с вх. № РД11-94.В/53/03.02.2011 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. 
267. НАЙДЕН ИЛИЕВ ПАНАЙОТОВ – молба с вх. № РД11-94.Н/59/03.02.2011 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. 
268. РАДКА ИВАНОВА ПЕТКОВА - молба с вх. № РД11-94.Р/43/03.02.2011 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. 
269.  ПЕНЮ ИЛИЕВ ПЕНЕВ – молба с вх. № РД11-94.П/39/07.02.2011 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. 
270. ФЕЙМЕ НЕДЖИБОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД11-94.Ф/6/07.02.2011 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. 



271. СИРВАРТ ХАЧИК ГОСТАНЯН –молба с вх. № РД11-94.С/74/07.02.2011 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. 
272. КРУМ ЯНКОВ ЧЕРНЕВ – молба с вх. № РД11-94.К/48/07.02.2011 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. 
273. ЮЛИЯ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА –  молба с вх. № РД11-94.Ю/12/07.02.2011 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. НАДЕЖДА БОРИСОВНА КУЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/63/07.02.2011 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. 
275. ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ПИРИНДЕВ – молба с вх. № РД11-94.Г/39/07.01.2011 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. 
276. БОРИСЛАВ БОТЕВ БОНЕВ – молба с вх. № РД11-94.Б/21/07.02.2011 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. 
277. ЮЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ЖИВКОВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/13/07.02.2011 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. НАНКА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/64/07.02.2011 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. ИВАН СТЕФАНОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ –молба с вх. № РД11-94.И/34/07.02.2011 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. 
280. ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА СИМЕОНОВА – олба с вх. № РД11-94.Д/55/07.02.2011 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. 
281. СТАНКА ВЕЛИКОВА СОТИРОВА – олба с вх. № РД11-94.С/76/07.02.2011 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. 
282. ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ АСЕНОВ – молба с вх. № РД11-94.В/60/08.02.2011 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. 
283. СВЕТЛА АТАНАСОВА ПАВЛОВА – молба с вх. № РД11-94.С/81/08.02.2011 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. 
284. РАДО РАДОСЛАВОВ РАДУЛОВ – молба с вх. №РД11-94.Р/50/08.02.2011 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. 
285. РУМЕН НИКОЛОВ ДЕМИРОВ – молба с вх.№ РД11-94.Р/31/27.01.2011 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. 
286. СЯНКА КАЛИНОВА СНЕЖАНОВА – молба с вх. № РД11-94.С/84/08.02.2011 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. 
287. ЮРКЮШ ХАЛИЛОВА ХЮСЕИНОВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/15/08.02.2011 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. АКИМЕ ХАСАН ХАЛИЛ – молба с вх. № РД11-94.А/77/08.02.2011 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. 



289. СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.С/82/0802.2011 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. 
290. ХАТЧЕ АХМЕД ИСМАИЛ – молба с вх. № РД11-94.Х/18/08.02.2011 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. 
291. АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ИСКЪРСКА – молба с вх. № РД11-94.А/73/08.02.2011 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. 
292. ИВАН ТОДОРОВ РАДИЧКОВ – молба с вх. № РД11-94.И/35/08.02.2011 г. – 200 лв. за частично 
покриване разходи по погребение;  
293. ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.П/41/08.02.2011 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. 
294. СЕВДА ХРИСТОВА АСЕНОВА – молба с вх. №  РД11-94.С/77/08.02.2011 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. АНКА АСЕНОВА ЙОСИФОВА – молба с вх. № РД11-94.А/72/08.02.2011 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. 
296. ФИЛКА ФИЛИПОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.Ф/8/09.02.2011 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. 
297. ЙОРДАНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.Й/19/09.02.2011 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. 
298. ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Ц/11/09.02.2011 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. 
299. АБИБЕ ЯШАР РАИМ – молба с вх. № РД11-94.А/82/09.02.2011 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. 
300. НАДКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/67/09.02.2011 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. 
301. КАТЯ НИКОЛАЕВА САБИНОВА –молба с вх. № РД11-94.К/54/09.02.2011 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. 
302. ГЪЛЪБИНКА МАНЧЕВА МОКАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/44/09.02.2011 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. 
303. АНЕЛИЯ ЮРИЕВА ЛЮБОМИРОВА – молба с вх. № РД11-94.А/78/09.02.2011 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. 
304. ФАНИ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Ф/7/09.02.2011 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. 
305. ЕЛИСАВЕТА КИРИЛОВА БАКЪРДЖИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Е/46/09.02.2011 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. 
306. ПЕПА ФАУР РОТАРУ – молба с вх. № РД11-94.П/42/09.02.2011 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. 



307. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ПАНАЙОТОВА – молба с вх. № РД11-94.С/87/09.02.2011 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. ЯНКА РУСКОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Я/18/09.02.2011 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. 
309. АЙШЕ ХАСАНОВА ХЮСЕИНОВА –молба с вх. № РД11-94.А/83/09.02.2011 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. 
310. ПЕТРАНКА ПАВЛОВА ПАВЛОВА – молба с вх. № РД11-94.П/44/10.02.2011 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. 
311. ЗВЕЗДА АХМЕД НУРИ – молба с вх. № РД11-94.З/20/10.02.2011 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. ИЛМИЯ НАЗИФОВА ЯШАРОВА – молба с вх. № РД11-94.И/39/10.02.2011 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. 
313. ЗЮМБЮЛКА АНДОНОВА ОГНЯНОВА – молба с вх. № РД11-94.З/19/10.02.2011 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. 
314. АНГЕЛИНКА ТОДОРОВА АНТОНОВА – молба с вх. № РД11-94.А/86/10.02.2011 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. 
315. БИЛЯНА СТЕФАНОВА НИНАРКИНА – молба с вх. № РД11-94.Б/25/10.02.2011 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. 
316. ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/17/10.02.2011 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. 
317. ДИМИТРИЧКА НЕДЯЛКОВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/65/10.02.2011 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. ГАЛИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/48/10.07.2011 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. 
319. ХРИСТО НИКОЛОВ МИТАКОВ –  молба с вх. № РД11-94.Х/21/10.02.2011 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. 
320. САШО ОГНЯНОВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД11-94.С/91/10.02.2011 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. 
321. КАМЕЛИЯ МИЛКОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.К/61/10.02.2011 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. 
322. ХРИСТИНА ХАНКОВА САБИНОВА – молба с вх. № РД11-94.Х/22/10.02.2011 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. СЛАВКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.С/92/10.02.2011 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. 
324. АХМЕД ОСМАН ДЕМИРОГЛУ – молба с вх. № РД11-94.А/87/10.02.2011 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. 



325. СВЕТЛА ИЛКОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД11-94.С/90/10.02.2011 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. 
326. СИЛВИЯ КОСТОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД11-94.С/93/11.02.2011 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. ВАНЯ ДОБРЕВА КУЗМАНОВА – молба с вх. № РД11-94.В/62/11.02.2011 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. 
328. АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА ПОЛШИКОВА – молба с вх. № РД11-94.А/91/11.02.2011 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. 
329. ДОБРА СТОЯНОВА ГЬОШЕВА – молба с вх. № РД11-94.Д/67/11.02.2011 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. 
330. ЯКЪП РЕДЖЕБ АХМЕД – молба с вх. № РД11-94.Я/20/11.02.29011 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. 
331. ХАРАЛАМБИ ВАСИЛЕВ МАРКОВ – молба с вх. № РД11-94.Х/24/11.02.2011 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. 
332. АТАНАСКА МИЛКОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.А/89/11.02.2011 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. 
333. ЗЕОРЕ РЕДЖЕБ АХМЕД – молба с вх. № РД11-94.З/21/11.02.2011 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. 
334. НЕЛИ АСЕНОВА ДОНЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/71/11.02.2011 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. РУСКА РАДЕВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/55/11.02.2011 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. 
336. СТОЯНКА ПЕТРОВА РАДУШЕВА – молба с вх. № РД11-94.С/95/11.02.2011 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. АЛБЕНА НАСКОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-94.А/92/11.02.2011 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. 
338. ЗЛАТКА СЕРГЕЕВА КОЗАРЕВА – молба с вх. № РД11-94.З/22/11.02.2011 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. 
339. ДИАНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/69/11.02.2011 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. КОНСТАНТИН МЕТОДИЕВ КУЗМАНОВ – молба с вх. № РД11-94.К/62/11.02.2011 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. 
341. ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА ГОЧЕВА – молба с вх. № РД11.94.Е/51/14.02.2011 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. 
342. ЮЛИЯ КИРИЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/18/14.02.2011 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. 



343. АНАСТАСИЯ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.А/94/14.02.2011 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. РУМЯНА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/59/14.02.2011 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. 
345. МЕДИКА ИБРЯМ ХАЛИЛ – молба с вх. № РД11-94.М/97/14.02.2011 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. 
346. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАСЛАРОВ –молба с вх. № РД11-94.Д/72/14.02.2011 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. 
347. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/57/14.02.2011 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. 
348. НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/72/14.02.2011 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. 
349. ВИОЛЕТА ЮЛИЯНОВА РАДЕВА – молба с вх. № РД11-94.В/65/14.02.2011 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. 
350. ВИОЛЕТА АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.В/66/14.02.2011 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. 
351. ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА КОВАНЦАЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Е/52/14.02.2011 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. 
352. ПАРАСКЕВА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.П/47/14.02.2011 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. 
353. ДАРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/70/14.02.2011 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. 
354. ДИМИТРИНКА КОЛЕВА ЛАЗАРОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/73/14.02.2011 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. 
355. НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/73/14.02.2011 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. 
356. МЕГЛЕНА АТАНАСОВА ПАЛАМУДОВА – молба с вх. № РД11-94.М/112/14.02.2011 г. -  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. 
357. СНЕЖАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.С/105/14.02.2011 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. 
358. ХАТИДЖЕ КЯМИЛОВА НАЗИФОВА – молба с вх. № РД11-94.Х/27/14.02.2011 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. 
359. ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.П/48/14.02.2011 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. 
360. АНА ЯНКОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.А/101/14.02.2011 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. 



360. СНЕЖАНА САВОВА ЯНКОВА – молба с вх. № РД11-94.С/101/14.02.2011 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. 
361. НЕДЖИБЕ ИСИНОВА САЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/75/14.02.2011 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. 
362. ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВНА ДИКОВА – молба с вх. № РД11-94.В/71/14.02.2011 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. 
363. ДАНАИЛА АЛЕКСАНДРОВА ЙОСИФОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/76/14.02.2011 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. 
364. МАРГАРИТА ЯНКОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/114/15.02.2011 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. 
365. ВЕЛИКО ИЛИЕВ МОСКОВ – молба с вх. № РД11-94.В/73/15.02.2011 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. 
366. ЗЮМБЮЛКА ЖИВКОВА ЮРИЕВА – молба с вх. № РД11-94.З/27/15.02.2011 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. 
367. СНЕЖА МЛАДЕНОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД11-94.С/111/15.02.2011 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. 
368. ЯНА ПЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА –  молба с вх. № РД11-94.Я/26/15.02.2011 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. 
369. ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Й/23/15.02.2011 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. 
370. ЗЛАТА НИКОЛОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД11-94.З/29/15.02.2011 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. 
371. ДИМИТРА СИМЕОНОВА ГРУДЕВА – молба с вх. № РД11-94.Д/83/16.02.2011 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. 
372. СТАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД11-94.С/114/16.02.2011 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. 
373. СИЛВИЯ МИХАЛЕВА ЯНЕВА – молба с вх. № РД11-94.С/118/17.02.2011 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. 
374. СИЛВИЯ ИЦКОВА ОГНЯНОВА – молба с вх. № РД11-94.С/119/17.02.2011 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. 
375. СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.С/116/17.02.2011 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. 
376. ЗДРАВКО ИВАНОВ КАМБУРОВ – молба с вх. № РД11-94.З/31/17.02.2011 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. 
377. ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД11-94.Д/86/18.02.2011 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. 



378. СУЛТАНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.С/133/22.02.2011 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. 
379. ГИНА ГАТЕВА ДЕЧЕВА – молба вх. № РД11-94.Г/59/22.02.2011 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. 
380. ПЕЙКА НИКОЛОВА РАДИЧКОВА – молба с вх. № РД11-94.П/52/21.02.2011 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. 
381. МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА - молба вх.№ РД11-94.М/130/21.01.2011 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. 
382. БОГДАНКА ЕДРЕВА СТОЙЧЕВА – молба с вх. № РД10-94.Б/141/02.12.2010 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. 
383. РАДКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/52/08.02.2011 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. 
384. АТАНАСКА МИТКОВА МЕТОДИЕВА - молба с вх. № РД11-94.А/115/21.02.2011 г.-  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. 
385. МОНКА ВЕЛИКОВА ЯНКОВА– молба с вх. № РД11-94.М/145/25.02.2011 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. 
386. ЖАНЕТА ИВАНОВА ДОКТОРОВА – молба с вх.№ РД11-94.Ж/24/25.02.2011 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. 
387. МИЛАНКА МИХОВА ГРИГОРОВА – молба с вх.№ РД11-94.М/122/17.02.2011 г. –2 000 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 №3106-6 
 
 
1. ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА КАЛИНОВА – молба вх.№ РД11-94.Й/96/182.01.2011 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 
2. НЕДКА АТАНАСОВА ШИДЕРОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/54/26.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
3. НИКОЛИНКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/47/24.01.2011 г. – 
ОТКАЗ, некоректни данни; 
4. ГАЛИНА ИЛИЙЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА – молба с вх.№ РД11-94.Г/33/31.01.2011 г. – ОТКАЗ 
5. АЛИМЕ МУКАДИСОВА САЛИЕВА – молба с вх.№ РД11-94.А/65/02.02.2011 г. – ОТКАЗ, няма 
инцидентно възникнало събитие; 
6. КРАСИМИР ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД11-  94.К/39/01.02.2011 г. – ОТКАЗ, 
непълна документация; 
7. ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА – молба с вх. № РД11-94.В/3/04.01.2011 г. – ОТКАЗ, адресната й 
регистрация е гр.Айтос; 
8. ТОШКО ПЕТРОВ НЕДЕВ – молба с вх. № РД11-94.Т/5/10.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
9. ПЕТЯ МАРИНОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД11-94.П/7/12.01.2011 г. – ОТКАЗ, лицето има 
адресна регистрация в гр.Шумен; 
10. НЕЛИ САШЕВА ЯНКОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/4/05.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
11. ЙОСИФ АСЕНОВ СЕВДАЛИНОВ – молба с вх. № РД11-94.Й/7/14.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
12. ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД11-94.Л/19/01.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
13. РУМЕН СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ –  молба с вх. № РД11-94.Р/32/27.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
14. ЕЛЕОНОРА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/41/31.01.2011 г. - ОТКАЗ, 
непълна документация; 
15. ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ЧАНТАЛИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Г/36/02.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
16. АНАСТАСИЯ СТОЙЧЕВА ЧЕРНАЕВА – молба с вх. № РД11-94.А/9/05.01.2011 г. – ОТКАЗ, 
непълна документация; 
17. АТАНАС ПАВЛОВ ЙОРДАНОВ – молба с вх. № РД11-94.А/27/13.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
18. ЦВЕТАНКА МИТКОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Ц/4/13.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
19. АСЕН НИКОЛОВ ЦЕНИН – молба с вх. № РД11-94.А/49/24.01.2011 г. – ОТКАЗ, постояннният 
адрес е гр.Поморие; 
20. ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Л/13/24.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
21. ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОДОРОВ – молба с вх. № РД11-94.Г/24/24.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
22. ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЕНЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.Д/31/24.01.2011 г. – ОТКАЗ, 
непълна документация; 
23. ПАНАЙОТ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ – молба с вх. № РД11-94.П/28/25.01.2011 г. – ОТКАЗ, липса на 
документация; 
24. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЛАМБРЕВ – молба с вх. № РД11-94.В/39/25.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
25. ЖУЛИЕТА ПАВЛОВА АНДОНОВА – молба с вх. № РД11-94.Ж/13/26.01.2011 г. – ОТКАЗ, няма 
инцидентно възникнало събитие; 
26. ЗЛАТКА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА – молба с вх. № РД11-94.З/5/17.01.2011 г. – ОТКАЗ, 
непълна документация; 



27. АНЕТА ГЕОРГИЕВА ЖИВКОВА – молба с вх. № РД11-94.А/31/17.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
28. БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.Б/8/17.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
29. ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ ВЪЛЧЕВ – молба с вх. № РД11-94.В/31/17.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
30. КРЪСТЮ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД11-94.К/19/18.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
31. ПЕТЪР ХАРАЛАМБИЕВ БИЦОВ – молба с вх. № РД11-94.П/13/17.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
32. РУМЯН МИХАЙЛОВ ЙОСИФОВ – молба с вх. № РД11-94.Р/22/19.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
33. АЙШЕ МУСТАФА ХАСАН – молба с вх. № РД11-94.А/37/19.01.2011 г. – ОТКАЗ, неактуална 
документация; 
34. МАРИЙКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.М/48/19.01.2011 г. – ОТКАЗ, 
непълна документация; 
35. ХАТИДЖЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Х/9/19.01.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
36. РОСИЦА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/37/01.02.2011 г. – ОТКАЗ, 
непълна документация; 
37. КРЕМЕНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.К/53/08.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
38. ЮРКИЕ МУСА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/14/08.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
39. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Й/20/09.02.2011 г. – ОТКАЗ, 
непълна документация; 
40. АНКА ВЪЛКАНОВА РАШКОВА – молба с вх. № РД11-94.А/80/09.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
41. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ МАРИНОВ – молба с вх. № РД11-94.А/85/10.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
42. ЕЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/54/14.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
43. ЯНКА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА – молба с вх. № РД11-94.Я/21/14.02.2011 г. -  ОТКАЗ, непълна 
документация; 
44. ЗЮМБЮЛКА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.З/26/14.02.2011 г. -  ОТКАЗ, 
непълна документация; 
45. ДИЛЯНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.Д/80/14.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 
46. МИГЛЕНА ШИШЕВА ГАНЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/118/16.02.2011 г. – ОТКАЗ, доходите 
на семейството са в размер на 1274 лв.; 
47. МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.М/117/16.02.2011 г. – ОТКАЗ, 
непълна документация; 
48. РОЗА РУМЕНОВА АНТОНОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/63/17.02.2011 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1) - изменение и допълнение на приложение към решение №  2137-
9/21/24.03.2010г.  на Общински съвет - Варна 

(2)  - поправка на очевидна фактическа грешка в т. 157 по 
Приложение към решение № 2881-4/29/15.12.2010г. на Общински съвет - 
Варна   

(3) - вземане на решение за прехвърляне на  средства в приложение 4 
функция “Здравеопазване”, дейност 469 “Други дейности по 
здравеопазване” в размер на 20 000 лв. за кугел за неоннатология за 
„СБАГАЛ-Варна” ЕООД, които да бъдат използвани за закупуване на 
медицинска апаратура за лечебното заведение. 

(4) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 

(5) - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 

 
Докл.:д-р И.Митковски - председател  

         ПК „Здравеопазване” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3109-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна реши: 

 1. Изменя приложение към решение №  2137-9/21/24.03.2010г. 
поради отказ на 5 двойки, които не са сключили “Договор за финансиране 
от Община варна на жени с репродуктивнипроблеми”, одобрени за 
включване в “Програма ин витро ІVF” на Община Варна, както следва:  



• Даниела Кънчева христова 
• Величка Желева Маринова 
• Живка Пенчева Тодорова 
• Петя Йорданова Танева 
• Събина Иванова Пенкова 
2. Допълва приложение към решение №  2137-9/21/24.03.2010г., 

както следва: 
• Стела Милчева Бойчева 
• Бистра Георгиева Вълчева 
• Диана Живкова Филипова 
• Габриела Симеонова Николова-Петрова 
• Янита Йорданова Петрова 
 3. Процедурата да бъде извършена в Медицински центрове за 

асистирана репродукция  и извършване на ин витро (ІVF) процедура, 
определени по реда на решение № 1224-6/14/01,02.04.2009 г., т. 2 на 
Общински съвет – Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
 
 3110-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 

АПК и във връзка с писмо с вх. № РД10-94.И/305/10.02.2011г. от Директора 
на Дирекция “Здравно развитие” при Община Варна, Общински съвет – 
Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. 157 
Приложение към решение № 2881-4/29/15.12.2010г., както следва: 
- т. 157 вместо израза  “Илко Йосифов Петков...” да се чете “Илко Йосифов 
Илиев... “. 

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

3111-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  
докладни записки от доц. д-р Станка Маринчева – Директор на дирекция 
“Здравно развитие” с вх. № РД11-9903/11/18.02.2011г. и управителя на 
Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
“Проф. Д-р Д. Стаматов” ЕООД Варна с вх. № РД 11-9903/11/18.02.2011 г.,  
Общински съвет – Варна приема следното изменение в Приложение № 4 от 
Бюджета на Община Варна за 2011 г.: 



Общински съвет – Варна решава предложените средства в приложение 
4 функция “Здравеопазване”, д-ст 469 “Други дейности по здравеопазване” 
за  “Кугел” за неоннатология за СБАГАЛ” Варна ЕООД в размер на 20 000 
лв. /двадесет хиляди/ лева да бъдат пренасочени за закупуване на 
медицинска апаратура за лечебното заведение, съгласно приложение.      

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 
 
 

3112-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2952-3/31/19,20.01.2011 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-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 
 
 

3113-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 
от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
             КЪМ РЕШЕНИЕ №3111-7 

 
 
 
 
 

СПИСЪК 
 НА ЧАСТ ОТ НЕОБХОДИМАТА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В 

ОАИЛ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
НАЦИОНАЛНИЯ СТАНДАРТ ПО АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ 
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ЦЕНИ 

 
 

 
•  Мобилни лампи (рефлектори) - 3 бр.                         ед. цена 1 000 лв. 
• Инфузионни помпи - 2 бр.                                           ед. цена 1 000 лв. 
• Дефибрилатор - 1 бр.                                                    ед. цена  3 500 лв. 
• Пациентни монитори с пулсоксиметър - 2 бр            ед. цена 2 500 лв. 
• Вакуум аспиратор – 2 бр.                                             ед. цена 1 000 лв. 
•  Електрокардиограф (12 канален)                               ед. цена 3 500 лв. 

  
.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ПРИЛОЖЕНИЕ  

         КЪМ РЕШЕНИЕ №3112-7 

 
 
1. Калина Георгиева Белчева, молба вх. № РД10-94.К/330/01.12.2010 г. - 300лв.,  съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
2. Мюрвет Ефраимов Юсеинов, молба вх. № РД10-94.М/529/01.12.2010 г. - 300лв, съобразно 

установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
3. Станислава Димитрова Атанасова, молба вх. № РД10-94.С/490/30.11.2010 г.-  1 000лв., съобразно 

установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
4.   Иван Демиров Демиров, молба вх. № РД10-94.И/308/30.11.2010 г. - 400 лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
5.  Здравка Димитрова Иванова, молба вх. № РД10-94.З/66/29.07.2010 г.-  300 лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
6.   Велислав Данаилов Димов, молба вх. № РД10-94.В/367/06.12.2010 г. - 1 000лв., съобразно 

установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
7.  Бедрие Раим Кязим, молба вх. № РД10-94.Б/142/06.12.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен 

статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
8.   Пенка Такова Ризова, молба вх. № РД10-94.П/244/02.12.2010 г. - 300лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
9.  Кемал Кязим Хюсеин, молба вх. № РД10-94.К/332/03.12.2010 г. - 300 лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
10.   Марин Стойчев Янев, молба вх. № РД10-94.М/540/09.12.2010 г. - 500 лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
11.   Радослав Божанов Бурджов, молба вх. № РД10-94.Р/275/09.12.2010 г. - 500лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
12.   Дарина Петрова Арнаудова, молба вх. РД10-94.Д/443/07.12.2010 г. - 1000лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
13.   Радка Миткова Георгиева,  молба вх. № РД10-94.Р/273/07.12.2010 г. - 400лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
14.   Анета Димитрова Илиева, молба вх. №  РД10-94.А/410/08.12.2010 г.-  500лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
15.   Анета Руменова Хиткова,   молба вх. № РД10-94.А/409/08.12.2010 г. -  200лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
16.   Лиляна Висарионова Игнатиева, молба вх. № РД10-94.Л/127/11.11.2010 г. - 300лв., съобразно 

установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
17.   Васил Димитров Стефанов,  молба вх. № РД10-94.В/375/13.12.2010 г. - 300лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
18.   Иван Василев Атанасов,   молба вх. № РД10-94.И/325/15.12.2010 г. - 300лв., съобразно установен 

здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
19.   Параскева Великова Ненова, молба вх. № РД10-94.П/255/16.12.2010 г. - 300лв., съобразно 

установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   
20.   Тодорка Мариева Иванова, молба вх. № РД10-94.Т/177/20.12.2010 г. - 200лв. за сина й Мирослав 

Тодоров Иванов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

21.   Венета Илкова Алексиева, молба вх. № РД10-94.В/382/23.12.2010 г. - 300лв. за дъщеря й Силва 
Хасан Мехмед, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

22.   Елка Атанасова Маринова, молба вх. № РД11-94.Е/11/12.01.2011 г. - 200 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

23.    Катя Генкова Цекова, молба вх. № РД11-94.К/11/12.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

24.   Владимир Емилов Бойчев,  молба вх. № РД11-94.В/17/12.01.2011 г. - 1 000лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



25.    Хасан Хюсеин Исмаил, молба вх. № РД11-94.Х/7/14.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

26.   Теодора Атанасова Митева, молба вх. №  РД11-94.Т/11/13.01.2011г. - 1 000 лв. за  дъщеря й Анелия 
Кирилова Митева, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

27.   Надя Стайкова Жекова, молба вх. № РД11-94.Н/24/14.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

28.   Билсен Ружди Ферад, молба вх. № РД11-94.Б/3/12.01.2011 г. - 300лв. за сина й Асан Билсен Ружди, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.   

29.    Димитър Иванов Димитров, молба вх. № РД10-94.Д/470/29.12.2010 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

30.   Снежана Асенова Алекова, молба вх. № РД10-94.С/540/29.12.2010 г.  - 200 лв. за медикаменти и 
консумативи, които не се или частично реимбурсират от НЗОК и ХДР. 

31. Зейнеп Яшар Али, молба вх. № РД11-94.З/1/05.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

32.    Ана Михайлова Атанасова,  молба вх. № РД11-94.А/1/03.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

33.   Светла Панайотова Стоянова, молба вх. № РД10-94.С/539/29.12.2010 г. - 300лв. за сина й Младен 
Тодоров Димитров, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

34.   Тодорка Николова Стоянова,  молба вх. №  РД11-94.Т/4/10.-01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

35.    Огнян Страхилов Михайлов,  молба вх. № РД11-94.О/1/10.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

36.    Милена Асенова Никова,   молба вх. № РД11-94.М/18/10.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

37.   Нюсмен Юсни Мустафа, молба вх. № РД11-94.Н/25/14.01.2011 г. - 300 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

38.   Фикрие Алиева Алиева,  молба вх. № РД11-94.Ф/1/11.01.2011 г. - 400лв. за съпруга й Сюлейман 
Неджибов Алиев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

39.   Жана Матеева Великова, молба вх. №  РД11-94.Ж/11/21.01.2011г. - 2 000лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

40.   Надя Николова Иванова,  молба вх.№ РД11-94.Н/55/31.01.2011г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

41.   Славка Янева Леондиева,  молба вх. № РД10-94.С/484/29.11.2010 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

42.   Нелия Тошева Великова, молба вх. №  РД10-94.Н/327/06.12.2010 г. - 1 000лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

43.    Катя Димитрова Ризова, молба вх. № РД10-94.К/331/02.12.2010 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

44.  Дора Иванова Михайлова, молба вх. № РД10-94.Д/438/06.12.2010 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

45. Росен Илиев Маринов, молба вх. №  РД10-94.Р/276/13.12.2010 и молба вх. № РД11-
94.Р/10/11.01.2011г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.   

46.   Иван Маринов Иванов, молба вх. № РД10-94.И/321/14.12.2010 г. -  500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

47.    Милка Георгиева Купенова, молба вх. № РД10-94.М/545/15.12.2010 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

48.    Веска Асенова Христова, молба вх. № РД11-94.В/14/11.01.2011 г. - 200 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

49.   Никола Драганов Ценов,  молба вх. № РД11-94.Н/19/13.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



50.    Асен Петров Баев, молба вх. № РД11-94.А/25/13.01.2011 г. - 200 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

51.    Байзар Киркорова Петрова, молба вх. № РД11-94.Б/4/12.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

52.   Свобода Аспарухова Туджарова, молба вх. № РД11-94.С/24/13.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

53.  Мария Степановна Андони, молба вх. № РД10-94.М/566/30.12.2010 г. - 500лв. за сина й Владислав 
Василиевич Андони, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

54.   Емил Иванов Ангелов, молба вх. № РД11-94.Е/8/11.01.2011г. - 200лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

55.   Емилия Красимирова Асенова, молба вх. № РД11-94.Е/9/11.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

56.    Йордан Димитров Чавдаров, молба вх. № РД11-94.Й/3/11.01.2011 г.- 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

57.    Санда Тодорова Вуцева,  молба вх. № РД11-94.С/21/12.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

58.   Цветанка Йовчева Страшимирова, молба вх. № РД11-94.Ц/3/12.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

59.    Жулиета Стайкова Янакиева, молба вх. № РД11-94.Ж/3/12.01.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

60.    Николай Димитров Ефтимов, молба вх. № РД11-94.Н/16/12.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

61.    Георги Димитров Радушев,  молба вх. № РД11-94.Г/10/12.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

62.   Стоянка  Демирова Ангелова,  молба вх. № РД11-94.С/19/12.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

63.   Павли Иванов Желев, молба вх. № РД11-94.П/10/13.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

64.    Йорданка Атанасова Петрова, молба вх. № РД11-94.Й/6/14.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

65.   Марийка Христова Филова, молба вх. № РД11-94.М/34/14.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

66.    Красимир Илиев Костов, молба вх. РД11-94.К/12/13.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

67.      Христо Киров Иванов, молба вх. № РД11-94.Х/6/13.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

68. Марин Димитров Манолов, молба вх. № РД11-94.М/31/13.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

69.  Симеон Димитров Симеонов, молба вх. № РД11-94.С/25/13.01.2011 г. -  200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

70.   Добрина Желева Сотирова, молба вх. № РД11-94.Д/4/04.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

71.    Жечка Тодорова Стоянова, молба вх. № РД11-94.Ж/4/12.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

72.   Алдин Демиров Алдинов, молба вх. № РД11-94.А/2/04.01.2011 г.  - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

73.    Румен Филипов Христов, молба вх. № РД11-94.Р/3/04.01.2011 г. -  300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

74.    Ахмед Бекир Сали,  молба вх. № РД11-94.А/4/04.01.2011 г.  - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

75. Живко Асенов Кабакчиев, молба вх. № РД11-94.Ж/2/04.01.2011 г . -  300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

76.     Илия Вълчев Мечкаров, молба вх. № РД11-94.И/23/27.01.2011г. - 500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



77.     Росен Йорданов Бояджиев,   молба вх. № РД11-94.Р/33/27.01.2011г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.  

78.  Марийка Атанасова Цвяткова, молба вх.№ РД11-94.М/66/31.01.2011г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

79.    Атанас Стоянов Коджабашев, молба вх. № РД11-94.А/10/05.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

80.    Асен Любенов Караиванов,   молба вх. №  РД11-94.А/8/05.01.2011г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

81.   Алекси Асенов Кабакчиев, молба вх. № РД11-94.А/7/05.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

82.   Шюкри Сали Хасан, молба вх. № РД11-94.Ш/1/05.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

83. Хриска Русева Христова, молба вх. № РД11-94.Х/1/05.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

84.   Милда Асенова Шекерджиева,  молба вх. № РД11-94.М/6/05.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

85.    Демир Огнянов Христов,  молба вх. № РД11-94.Д/8/06.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

86.   Георги Илиев Карагьозов, молба вх. № РД11-94.Г/3/03.01.2011 г. -  300 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

87.   Марга Кирова Кирякова, молба вх. № РД11-94.М/10/06.01.2011 г. -   400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

88.    Росица Николова Станоева, молба вх. № РД11-94.Р/4/06.01.2011 г. -  300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

89. Ирина Желева Георгиева,  молба вх. № РД11-94.И/3/10.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

90.  Марийка Димитрова Панайотова, молба вх. № РД11-94.М/17/10.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

91.  Сейде Акиф Хасан, молба вх. № РД11-94.С/9/10.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

92. Петър Гочев Огнянов, молба вх. № РД11-94.П/4/10.01.2011 г. - 200 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

93. Ахмед Мустафа Осман, молба вх. № РД11-94.А/14/10.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

94.    Христо Митков Маринов,  молба вх. № РД11-94.Х/3/10.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

95.    Недялка Йорданова Цветкова,  молба вх. № РД11-94.Н/10/10.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

96.   Баласка Ганчева Атанасова, молба вх. № РД11-94.Б/2/10.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

97.   Асен Демиров Асенов, молба вх. РД11-94.А/16/10.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

98.   Ирфане Кямил Мусова, молба вх. № РД11-94.И/4/10.01.2011г. - 500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

99.    Сашо Стефанов Младенов,  молба вх. № РД11-94.С/14/10.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

100. Светломир Димитров Константинов, молба вх. № РД11-94.С/11/10.01.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.   

101. Лятиф Салиев Алиев, молба вх. № РД10-94.Л/5/10.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

102. Венета Демирева Христова,   молба вх. № РД11-94.В/12/10.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



103. Олга Костадинова Янева,   молба вх. № РД11-94.О/2/10.01.2011 г. - 6 000лв. за сина й Ненчо 
Николаев Янев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

104. Матей Димитров Радушев, молба вх. № РД11-94.М/38/17.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

105. Иванка Маринова Ванкова, молба вх. № РД11-94.И/11/17.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

106. Марина Гочева Каракашева, молба вх. № РД11-94.М/43/18.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

107. София Хмаяк Божилова,  молба вх. № РД11-94.С/37/19.01.2011 г.  -  300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

108.  Недялка Стоянова Канева,  молба вх. № РД11-94.Н/29/18.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

109.  Димитър Иванов Канев, молба вх. № РД11-94.Д/21/18.01.2011 г. -  1 000лв.,   съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

110. Бинка Любенова Тодорова,  молба вх. № РД11-94.Б/14/19.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

111. Румяна Красимирова Асенова, молба вх. № РД11-94.Р/20/19.01.2011 г. - 200лв. за дъщеря й 
Камелия Симеонова Атанасова,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

112. Марийка Костова Панайотова, молба вх. № РД11-94.М/52/20.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

113.  Живка Петрова Колева молба вх. № РД11-94.Ж/12/24.01.2011 г. - 800лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

114. Димитър Христов Димитров,   молба вх. № РД11-94.Д/37/27.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

115. Янчо Кръстев Русев, молба вх. № РД11-94.Я/12/27.01.2011 г. -  700лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

116. Марин Асенов Маринов,  молба вх. № РД11-94.М/63/27.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

117. Ася Захариева Граматикова,  молба вх. № РД11-94.А/55/26.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

118. Рамадан Мехмедов Рамаданов, молба вх. № РД11-94.Р/29/26.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

119. Еленка Христова Колева,  молба вх. № РД11-94.Е/29/24.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

120. Анка Кирякова Яшар, молба вх. № РД11-94.А/50/25.01.2011 г. -  200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

121.  Надежда Екимова Сиракова-Атанасова, молба вх. № РД11-94.Н/52/25.01.2011 г. - 800лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.   

122.   Йордан Василев Градев,  молба вх. № РД11-94.Й/12/25.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

123.   Христо Михайлов Алеков,  молба вх. № РД11-94.Х/14/25.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

124. Надежда Симеонова Попова,  молба вх. № РД11-94.Н/51/25.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

125.  Минка Накова Накова,   молба вх. № РД11-94.М/58/25.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

126. Емилия Славчева Демирова, молба вх. № РД11-94.Е/30/25.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

127.  Петранка Славчева Иванова, молба вх. № РД11-94.П/23/19.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

128. Юлия Ивова Маринова,  молба вх. № РД11-94.Ю/6/20.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



129.  Иванка Георгиева Димитрова, молба вх. № РД11-94.И/25/27.01.2011 г. -  300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

130.   Елена Ангелова Гигова,  молба вх. № РД11-94.Е/39/28.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

131.  Вида Николова Желева,   молба вх. № РД11-94.В/42/28.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

132. Роза Желева Василева,  писмо вх. № РД11-94.Р/36/31.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

133. Елена Атанасова Дончева,  молба вх. № РД11-94.Е/40/31.01.2011 г. -  400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

134.  Васил Иванов Шумейков,  молба вх. № РД11-94.В/44/31.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

135.  Юлия Ангелова Ангелова,   молба вх. № РД11-94.Ю/9/31.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

136.   Мелиха Али Али,  молба вх. № РД11-94.М/65/31.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

137.  Демир Демиров Алдинов, молба вх. № РД11-94.Д/48/31.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

138.  Лиляна Филипова Илиева,  молба вх. № РД11-94.Л/17/31.01.2011 г. - 200лв. за сина й Денис 
Асенов Руменов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

139.  Неда Николова Никитова,  молба вх. № РД11-94.Н/56/31.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

140.  Христина Кирякова Ангелова, молба вх. № РД11-94.Х/16/31.01.2011 г. -  200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

141. Донка Атанасова Арендарска, молба вх. № РД11-94.Д/51/01.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

142.  Юркюш Исмаил Хасан, молба вх. № РД11-94.Ю/11/01.02.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

143. Велико Желязков Желязков, молба вх. № РД11-94.В/51/02.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

144. Марийка Савова Тотева,  молба вх. № РД11-94.М/80/02.02.2011 г. -  800лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

145. Божанка Симеонова Михайлова, молба вх. № РД11-94.Б/20/02.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

146.  Йорданка Желязкова Генова, молба вх. № РД11-94.Й/18/08.02.2011г. - 2 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

147. Мита Иванова Колева,  молба вх. № РД11-94.М/94/09.02.2011г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

148. Дарина Дикова Господинова, молба вх.№ РД11-94.Д/79/14.02.2011г. - 4 000лв. за дъщеря й 
Михаела Дочева Петрова,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

149. Светослав Нойков Нойков, молба вх. № РД11-94.С/108/14.02.2011г. - 2 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

150.  Димитър Митков Минчев, молба вх. № РД11-94.Д/81/14.02.2011г. - 2 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

151. Йорданка Янева Фотева, молба вх. № РД11-94.Й/24/16.02.2011г. - 600лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

152.   Юлиан Георгиев Иванов, молба вх. № РД11-94.Ю/22/18.02.2011г. - 3000лв.  за дъщеря му 
Анжела Юлианова Иванова,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана 
по повод на горепосочената молба.   

153. Илия Тодоров Иванов, молба вх. № РД11-94.И/25/01.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

154.  Софка Петкова Димитрова,   молба вх. № РД11-94.С/72/01.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



155. Кета Илиева Маринова,  молба вх. № РД11-94.К/43/02.02.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

156. Фани Райкова Цонева,  молба вх. № РД11-94.Ф/5/02.02.2011 г. -  400лв.,  съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

157. Параскева Петрова Пецанова, молба вх. № РД11-94.П/14/17.01.2011 г. - 200 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

158. Руска Асенова Георгиева, молба вх. № РД11-94.Р/14/17.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

159. Феим Арифов Караниев, молба вх. № РД11-94.Ф/3/17.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

160. Христо Ангелов Асенов, молба вх. № РД11-94.Х/8/17.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

161. Диянка Любенова Михайлова, молба вх. № РД11-94.Д/29/20.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

162. Елисавета Ненчева Абрашева, молба вх. № РД11-94.Е/22/20.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

163. Пейчо Димитров Иванов,   молба вх. № РД11-94.П/40/07.02.2011г.-  500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

164.  Али  Халилов Сюлейманов, молба вх. № РД11-94.А/29/17.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

165.  Иван Колев Колев, молба вх. № РД11-94.И/10/17.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

166. Красимира Стойкова Кирилова, молба вх. № РД11-94.К/16/17.01.2011 г. - 1 500лв. за сина й 
Симеон Красимиров Кирилов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

167. Анка Димитрова Христова,  молба вх. №  РД11-94.А/32/17.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

168. Кичка Христова Селверова,   молба вх. № РД11-94.К/18/17.01.2011 г.  - 400 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

169.   Тодорка Димова Странджалиева, молба вх. № РД11-94.Т/13/18.01.2011 г. -  300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

170. Раим Азис Сюлейман, молба вх. № РД11-94.Р/19/18.01.2011 г. - 600лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

171. Симеон Неделчев Илиев, молба вх. № РД11-94.С/30/18.01.2011 г.   - 400 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

172. Рашид Яшар Хасан, молба вх. № РД11-94.Р/18/18.01.2011 г. -  200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

173. Енгин Сали Сали, молба вх. № РД11-94.Е/16/18.01.2011 г. - 3 000лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

174. Ганка Желязкова Сургучева, молба вх. № РД11-94.Г/18/18.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

175. Дена Цвяткова Николова, молба вх. № РД11-94.Д/22/18.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

176. Фитнат Неджибова Хасанова, молба вх. № РД11-94.Ф/4/18.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

177. Асен Георгиев Михайлов, молба вх. № РД11-94.А/33/18.01.2011 г. - 200лв., РД-9-
9303/543/04.02.2011г., относно промени в Наредбата за обществения ред на Община Варна 

178.  Петър Димитров Ангелов, молба вх. № РД11-94.П/24/19.01.2011 г. - 600лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

179.  Веселин Георгиев Градинаров, молба вх. №  РД11-94.В/35/19.01.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

180.  Стефка Максимова Димитрова, молба вх. № РД11-94.С/36/19.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

181. Петра Вангелова Ямандиева, молба вх. № РД11-94.П/22/19.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



182. Деспа Стоянова Петкова, молба вх. № РД11-94.Д/20/17.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

183. Руска Генчева Неделчева, молба вх. № РД11-94.Р/24/21.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

184. Александър Дочев Кирков, молба вх. № РД11-94.А/42/21.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

185. Неврия Милезем Адилова, молба вх. № РД11-94.Н/35/21.01.2011 г.  - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

186. Иванка Атанасова Николова, молба вх. № РД11-94.И/14/20.01.2011 г.-  500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

187. Доротея Желева Демирова,  молба вх. № РД11-94.Д/28/20.01.2011 г. - 700лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

188.  Петър Петров Куртев, молба вх. № РД11-94.П/25/20.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

189. Христо Петров Димитров, молба вх. № РД11-94.Х/12/20.01.2011 г. - 500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

190. Мехмед Сали Хасан, молба вх. № РД11-94.М/53/20.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

191.   Теменужка Христова Крумова, молба вх. № РД11-94.Т/17/24.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

192. Ивайло Станев Иванов,  молба вх. № РД11-94.И/18/24.01.2011 г. - 800лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

193. Ралица Станчева Ангелова, молба вх. № РД11-94.Р/28/24.01.2011 г. - 2 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

194. Цветелина Станчева Ангелова, молба вх. № РД11-94.Ц/8/24.01.2011 г. - 2 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

195.   Асен Щерев Маринов, молба вх. № РД11-94.А/48/24.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

196. Димитър Петков Колев, молба вх. № РД11-94.Д/32/24.01.2011 г. - 2 000лв. за сина  му Георги 
Димитров Колев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

197. Иван Василев Янакиев, молба вх. № РД11-94.И/22/27..01.2011 г. -  200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

198.  Румен Ангелов Димитров, молба вх. № РД11-94.Р/30/27.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

199.  Димана Владимирова Станкова, молба вх. № РД11-94.Д/36/26.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

200.  Катя Михаилова Михайлова, молба вх. № РД11-94.К/28/26.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

201. Лиляна Великова Великова, молба вх. № РД11-94.Л/15/26.01.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

202.  Мехмед Нури Хамза, молба вх. № РД11-94.М/62/26.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

203. Джеляна Ислям Неджиб, молба вх. № РД11-94.Д/35/26.01.2011 г. - 300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

204. Меазим Кемилов Ибрямов, писмо с вх. № РД11-94.М/60/26.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

205. Живка Христова Георгиева, молба вх. № РД11-94.Ж/9/20.01.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

206. Мария Ангелова Георгиева молба вх. №  РД11-94.М/115/15.02.2011 г. - 300 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

207. Диана Панкова Илиева, молба вх.в № РД11-94.Д/43/28.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

208. Атче Асан Али, молба вх. № РД11-94.А/59/28.01.2011 г. - 200лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



209. Деспинка Христова Филова, молба вх. № РД11-94.Д/40/27.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

210.   Георги Михайлов Михов, молба вх. № РД11-94.Г/26/27.01.2011 г. -  300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

211.   Анка Любенова Симеонова, молба вх. № РД11-94.А/57/27.01.2011г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

212. Димитра Енева Костова, молба вх. № РД11-94.Д/39/27.01.2011 г. - 400лв.,  съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

213. Хасан Кямилов Яшаров, молба вх. № РД11-94.Х/15/31.01.2011 г. - 300 лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

214. Пенка Георгиева Кашукеева, молба вх. №  РД11-94.П/49/14.02.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

215.  Спаска Иванова Мишева, молба вх. № РД11-94.С/66/31.01.2011г.- 200лв, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

216. Юсния Дервиш Хюсеинова, молба вх. № РД11-94.Ю/8/31.01.2011 г. -  500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

217. Шукри Шефкет Хюсеинов, молба вх. № РД11-94.Ш/2/31.01.2011 г. - 400лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

218. Садет  Асан Али, молба вх.№ РД11-94.С/65/31.01.2011 г. -  300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ  

        КЪМ РЕШЕНИЕ №3113-7 

 
 

1. Калинка Андреева Чочева,     молба вх. № РД11-94.К/15/14.01.2011 г. за дъщеря й Еленка Калинова 
Чочева – няма основание за отпускане на еднократна помощ за лечение 

2. Еленка Недялкова Демирева,  молба вх. № РД11-94.Е/5/10.01.2011 г.  - няма основание за отпускане 
на средства 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Култура и духовно развитие” относно: 

(1) - подкрепа на дългосрочна Програма „Глоб@лни библиотеки - 
България”, целеви библиотеки – втори Етап 2010 г. 

(2) - приемане на „Програма за развитие на читалищната дейност 
на територията на Община Варна през 2011 г. ” съгласно Приложение 
№ 1. 

(3) - именуване на ЦДГ № 18, находяща се в кв. Аспарухово, ул. 
"Народни будители" № 8 с наименованието „Морски свят”. 

(4) - именуване на улица от о.т. 4104 до о.т. 4009, находяща се в 
гр.Варна, Западна промишлена зона с наименованието улица ”Нептун”.  

(5) - именуване на улица от о.т.4221 до о.т.4093, находяща се в 
гр.Варна, Западна промишлена зона с наименованието улица „Перун”. 

(6) - преди финансиране на дейността на държавните професионални 
културни институти на територията на Община Варна, същите да 
представят отчет за разходваните средства за предходната година. 

(7) - поставяне на паметни плочи и пластичен знак. 
  (8) - заличаване на таксите за участие на колективи в „Международeн 
фолклорeн фестивал – Варна 2011”. 

 
Докл.:доц.К.Трошев-председател ПК „КДР” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 3114-8. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.59, сл. от ЗМСМА, в 
изпълнение на т.1 и т.2 от Решение № 2037-7, Общински съвет – Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-9302/7/07.01.2011г., 
Общински съвет – Варна, воден от желанието за разширяване на знанията 
на гражданите и приобщаването им към глобалното информационно 



общество чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез 
Интернет, Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише от името на 
Община – Варна съответните споразумения за сътрудничество между 
Община – Варна, Министерство на културата, Програмата на ООН за 
развитие и следните целеви библиотеки на територията на Община – Варна 
за втори Етап 2010, както следва:  

1. Библиотека при НЧ „Искра” – с. Константиново. 
2. Библиотека при НЧ „Кирил и Методи – 1927” – с.Тополи. 
/за-29, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 
 

 3115-8. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, както и на 
основание чл.26а,ал.2 от Закона за Народните читалища и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ОС 11-9302/26/26.01.2011г. Общински 
съвет – Варна приема „Програма за развитие на читалищната дейност 
на територията на Община Варна през 2011г. ” съгласно Приложение № 
1. 

/за-28, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 3116-8. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 
на г-жа Величка Иванова – директор на ЦДГ № 18 с вх. № ОС 10-
2500/50/25.10.2010г., Общински съвет – Варна именува ЦДГ № 18, находя 
ща се в кв. Аспарухово, ул. "Народни будители" № 8 с наименованието 
„Морски свят”. 

/за-28, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

3117-8. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 
на г-н Добромир Джиков -  Кмет на район „Вл. Варненчик”  с вх.№ ОС-10-
1000/46/27.09.2010г., Общински съвет – Варна именува улицата от о.т. 4104 
до о.т. 4009, находяща се в гр.Варна, Западна промишлена зона в граници 
от ул.”Уста Кольо Фичето” до Главен път-1 /бивш ГП4/, съгласно 
одобрения ПУП-ПРЗ на ЗПЗ с решение № 196-13/2004г. на Общински съвет 
- Варна, с наименованието улица ”Нептун”.  

/за-24, против-0, въздържали се-2/ 
 



3118-8. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 
на г-н Добромир Джиков -  Кмет на район „Вл. Варненчик”  с вх.№ ОС-10-
1000/46/27.09.2010г., Общински съвет – Варна именува улицата о.т.4221 до 
о.т.4093, находяща се в гр.Варна, Западна промишлена зона, съгласно 
одобрения ПУП-ПРЗ на ЗПЗ, с наименованието улица „Перун”. 

/за-24, против-0, въздържали се-2/ 
 
 
 
 
 

3119-8. На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от 
ЗМСМА Общински съвет – Варна решава, всички Държавни 
професионални културни институти на Територията на Община Варна, 
преди финансиране на дейността им, да представят отчет за разходваните 
общински средства за предходната година. 

/за-29, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

3120-8. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, 
чл.3, чл.6, чл.8 и чл.10 от Правилника за поставяне на паметници, 
мемориални значи и художествени пластики на територията на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/35/11.02.2011 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат поставени 
паметни плочи и пластичен знак на храмова икона на Свети Иван Рилски, 
както следва: и по предложение: 

1. Паметна плоча с визуализиран образ на войводата  Ташко 
Шерифски на фасадата на Македонско дружество „Гоце Делчев”, 
ул.”Солун” №2 със следния текст:  

„Войводата Ташко Шерифски 
1879 – 1973 
участник в борбата на българите от Македония 
за национално освобождение и обединение” 

Средствата са за сметка Македонско дружество „Гоце Делчев” – Варна.  
 

2. Паметна плоча на арменския революционер  Папкен Сюни на 
български и арменски език на фасадата на сградата, на ул.”Цариброд” №3 
със следния текст: 

„В тази сграда от 1925 до 1936 година се е помещавало 
читалище на името на арменския революционер Папкен Сюни”. 
Средствата са за сметка на Арменската федерация „Ташнагцутюн” – клон 
Варна. 



 
3. Възстановяване на паметна плоча на поборника-опълченец 

Господин Иванов на фасадата на сградата, находяща се на ул.”Васил 
Друмев” №34, със следния текст: 

„В този дом живя 
Господин Иванов 
поборник-опълченец 
1857-1930” 

Средствата са за сметка на Община Варна – Дирекция „Култура и духовно 
развитие”, „Други дейности по културата”. 

 
4. Поставяне на пластичен знак на храмова икона на Свети Иван 

Рилски в двора на ОУ „Свети Иван Рилски”. 
Средствата са за сметка на Училищното настоятелство на ОУ „Свети Иван 
Рилски”. 

 
5. Поставяне на барелеф на адмирал Иван Вариклечков пред 

Главния щаб на Военноморските сили на РБългария, в ляво от главния 
вход, в свода на стената-арката, свързваща двете сгради на Щаба. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да предприеме 
необходимите действия по избор на изпълнител на проекта, като отправи 
покана към трима скулптори за участие в конкурсната процедура. 
Средствата за реализацията на проекта в контекста на околното 
пространство, в размер на 15 000 лв., да бъдат осигурени от бюджета на 
Дирекция „Култура и духовно развитие”, „Други дейности по културата”. 

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

3121-8. На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/47/21.02.2011г., Общински съвет – Варна решава да приеме изменение 
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на Територията на Община Варна – като измени Решение № 
2564 – 3, Раздел XI – Приложение 2; т.11.30, и заличава таксите за участие 
на колективи в Международния фолклорен фестивал – Варна 2011. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Приложение №1 

П Р О Г Р А  М А 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ВАРНА ПРЕЗ 2011 ГОД. 

 
I. Общи положения 
На територията на Община Варна са регистрирани 29 народни 

читалища, чрез които се реализира част от културния и духовен живот на 
града и на кметствата с населени места. Съгласно чл.26а, от ал.1 до ал. 4  
Народните читалища изготвят и внасят предложения за дейността си пред 
Кмета на Община Варна. Общинската администрация внася 
предложението като ежегодна програма за развитие на читалищната 
дейност пред Общински съвет - Варна.  
 ІІ. Цели 

Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането и 
реализацията на комплекса от дейности, както и да съдейства за 
повишаване активността на читалищните ръководства с цел създаване на 
благоприятна творческа среда за всички възрастови групи, ползващи 
услугите на народните читалища по райони, както и активизиране обмена 
на информация между Община Варна и останалите културни институти. 
 ІІІ. Дейности и приоритети 

И през настоящата 2011 год. Община Варна ще подкрепя дейността на 
народните читалища, като важни центрове за съхраняване и развитие на 
любителското творчество и инициатива и културно-просветителски звена, 
които ще изиграят роля за успешната работа по кандидатурата на Варна – 
Европейска столица на културата през 2019 година. Днешните реалности 
изискват от НЧ да бъдат високо отговорни самоуправляващи се културни 
сдружения на гражданите, особено в населените места, където се явяват 
като единствен културен институт.  Приоритети през 2011 год. ще бъдат: 

1. Подкрепа на Общински съвет – Варна и общинската администрация 
за приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество, 
а именно: подписването на споразумения за сътрудничество по Програма 
Глоб@лни библиотеки – България  за 2011 год., в която са включени две 
народни читалища на територията на Община Варна – народно читалище 
„Искра” – с. Константиново и народно читалище „Св. Св. Кирил и 
Методий” – с. Тополи. 

2. Включване дейността на народните читалища в сайта на Дирекция 
Кулутура и духовно развитие.  

3. Участие на творчески колективи на народните читалища в 
културния календар на Община Варна, програмата на летни открити сцени 



и на Сцена Раковина в Морската градина, както и в Коледни и 
Новогодишни концерти на открито.  

4. Подготовка и реализация на ММФ Море и спомени от НЧ Васил 
Левски и на Фестивала на етносите от НЧ Христо Ботев, които се 
осъществяват с финансовата  подкрепа на Община Варна и подкрепа на 
Националния фестивал Песни край морето , организиран от НЧ 
Македония.  

5. Усъвършенстване на механизма за финансиране на народните 
читалища и осъществяване на обществен контрол на разходваните 
бюджетни средства, съгл. чл. 26а, ал. 4 и ал. 5.   

6. Завършване на пререгистрацията на народните читалища на 
територията на Община Варна до 08.06.2011 година. 

     IV. Финансиране  
Финансирането на дейностите на народните читалища на територията 

на Община Варна се извършва съгласно регламентираната субсидия 
Държавна отговорност за 2011 год. за 107 субсидирани бройки в размер 
на 618 032 лева. Финансирането със средства от бюджета на Община 
Варна за дейности на народните читалища се извършва съгласно Решение 
на Общински съвет – Варна и сключени договори с Кмета на Община 
Варна.  
 V. Дейности 

Съгласно приложените от народните читалища план-програми за 
2011 година на територията на Община Варна действат художествено-
творчески колективи, както следва: 
- Любителско художествено творчество  - 90 
- Школи по изкуствата    - 49 
- Школи по чужди езици   - 14 
-  Клубове и кръжоци     - 37 
- Дейности по проекти    - 24 
- Действащи музейни сбирки   -   4 

 VІ. Срокове и изпълнение 
Настоящата Програма е в съответствие с основните насоки за 

съвместна  дейност на Община Варна и народните читалища, приети с 
Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Варна, проведено на 16 
май 2006 год. Тя е разработена съгласно чл.26 а, ал.2 от Закона за 
народните читалища и е с продължителност до 31 декември 2011 год.  

Неразделна част от програмата е Приложение № 1 – предложенията за 
дейност на народните читалища на територията на Община Варна през 
2011 г.  

 
 

 
 



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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  девета от дневния ред 

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

(1) - приемане  на Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на проекти на неправителствени организации – Община Варна  

(2) - приемане на Наредба за условията и реда  за включване в 
Младежка доброволческа  служба - Община Варна, дирекция “Младежки 
дейности и спорт” 

(3) - приемане на Инструкция за условията за финансово подпомагане 
на спортните клубове за високо спортно майсторство. 

(4) - отпускане на финансови средства за материално стимулиране на 
варненски  спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати.   
 

Докл.:Н.Пашов-председател ПК „МДС” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3122-9. На основание чл. 21,   ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 

от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/32/08.02.2011 г., Общински съвет – Варна, приема “Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации – Община Варна”, съгласно 
приложение 1. 

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



 
3123-9. На основание чл. 21,  ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 

от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/32/08.02.2011 г., Общински съвет – Варна, приема  “Наредба за 
условията и реда  за включване в Младежка доброволческа  служба - 
Община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт”, съгласно 
приложение 2. 

/за-28, против-0, въздържали се-1/ 
 
 
 
 
3124-9. На основание чл. 21,   ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗФВС и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД11-9302/26/02.02.2011 г., Общински съвет – 
Варна приема  “Инструкция за условията за финансово подпомагане 
на спортните клубове за високо спортно майсторство”, съгласно 
приложение 3. 

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

 3125-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11  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. № МДС11-9302/1/07.02.2011г., Общински съвет – Варна реши: 
 Отпуска сумата от 840 лв. за материално стимулиране за постигнати 
високи спортни резултати на Петя Ленкова Маврова от СГК "Черно море" 
за постигнато ІV-то място на Световно първенство по академично гребане 
за девойки, която да бъде осигурена от предвидените финансови средства 
в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010   
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
издаде заповед в изпълнение на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 
 
 



3126-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11  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. № МДС11-9302/1/07.02.2011г., Общински съвет – Варна реши: 

Отпуска сумата от 840 лв. за материално стимулиране за постигнати 
високи спортни резултати на Анастасия Сотирова Нейкова, като личен 
треньор  на Петя Маврова  за постигнати високи спортни резултати на 
Световно първенство по академично гребане за девойки, която да бъде 
осигурена от предвидените финансови средства в т.VIII на общинска 
Програма “Спорт” – 2010   

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
издаде заповед в изпълнение на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 
 
 
3127-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 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. № МДС11-9302/1/07.02.2011г., Общински съвет – Варна реши: 

 Отпуска сумата от 500 лв. за материално стимулиране за 
постигнати високи спортни резултати на Светослав Малешков Малешков 
от СК "Боил" за постигнато ІІ-ро място на Европейско първенство по 
кикбокс, която бъде осигурена от предвидените финансови средства в 
т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010   

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
издаде заповед в изпълнение на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 
 
 
3128-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 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. № МДС11-9302/1/07.02.2011г., Общински съвет – Варна реши: 

Отпуска сумата от 5 000 лв. за материално стимулиране за 
постигнати високи спортни резултати от ОСК "Черно море" за масово 
отборно участие и високи постижения в Държавните първенства на 
България, както и за активната подкрепа  при реализацията на общинската 
програма за спорт за всички, която да бъде осигурена от предвидените 
финансови средства в т.VIII на общинска Програма “Спорт” – 2010   

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
издаде заповед в изпълнение на горепосоченото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 1 
 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ  
НА ПРОЕКТИ НА  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЩИНА 

ВАРНА  
 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Наредбата определя условията и реда за финансово подпомагане на младежки 
проекти и проекти за превенция на рисковото поведение сред младите хора, 
реализирани от неправителствени организации на територията на Община Варна. 
Чл.2. На основание чл.39 от Устройствения правилник, Община Варна координира, 
контролира и подпомага дейности: 

(ал.1) “Младежки проекти”, част от Програмата за младежки дейности на 
Дирекция “Младежки дейности и спорт” - Община Варна, свързана с реализирането на 
общинската политика за свободното време на младежта. 

(ал.2) „Проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото 
поведение сред младите хора”, част от Програма за превенция на рисковото поведение 
сред младите хора на дирекция „Превенции” – Община Варна.    
Чл.3. Община Варна, в изпълнение на Програмата за младежки дейности и Програмата 
за превенция на рисковото поведение сред младите хора, подпомага финансово, със 
средства от общинския бюджет (за всяка календарна година), одобрените проекти по 
дейностите, посочени в чл. 2.  
Чл.4. Информацията за дейностите, посочени в чл. 2, е публична и се предоставя от 
дирекция “Младежки дейности и спорт” и дирекция „Превенции” по електронен път и 
на страниците на варненски ежедневници. 
 

Глава втора 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

Раздел I 
Условия за кандидатстване за финансиране на проекти 

Чл.5. По дейностите, посочени в чл.2, могат да кандидатстват:  
         (ал.1) Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел и осъществяващи дейности на територията на Община Варна. 
        (ал.2) Организациите по ал. 1, трябва да осъществяват дейности в съответствие с 
принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта, 
превенция на наркоманиите, превенция на противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните и асоциално поведение сред младите хора, превенция на 
ХИВ СПИН и превенция на трафика на хора.  
Чл.6. Дирекция “Младежки дейности и спорт” и дирекция „Превенции”, по реда на 
наредбата, не финансират проекти: 

1. на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и 
религиозни организации; 

2. свързани с инвестиционна или стопанска дейност; 
3. целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности; 
4. включващи еднократни прояви от вида: концерт, спектакъл, спортни състезания 

и 



 други, както и такива с комерсиална цел /билети, такси участие и др./; 
5. включващи лагери и екскурзии, пътувания с учебна или туристическа цел; 
6. включващи ремонтна дейност, закупуване на земя и дълготрайни материални 

активи. 

Чл.7. Дирекция “Младежки дейности и спорт” и дирекция “Превенции”, по реда на 
Наредбата, не финансират дейности:  
 (ал.1) Реализирани извън срока на договора по чл. 16 от Наредбата. 
 (ал.2) На стойност над 5 000 лв.   
 (ал.3) Такива, които са цел и приоритет на други дирекции в Община Варна. 
Раздел II 
Ред за кандидатстване 

Чл.8. Кандидатстващите организации представят не повече от един проект към всяка 
една от дирекциите, посочена в чл. 2, на формуляр за кандидатстване, съобразно 
Указанията за изготвяне на проекти, утвърдени от директорите на дирекция “Младежки 
дейности и спорт” и дирекция „Превенции”. 
Чл.9. Към формулярът по чл.8 кандидатстващите организации:  
 (ал.1) Задължително прилагат следните документи:  
     1.  заверено от организацията копие от съдебната регистрация; 
     2. заверено от организацията копие от удостоверение за актуалното 
състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на внасяне на проекта за 
разглеждане; 
     3.  заверено от организацията копие от регистрация по БУЛСТАТ; 
     4.  заверено от организацията копие на документ, удостоверяващ 
наличие на разплащателна сметка на името на организацията, издаден от 
съответната банка (с отразен адрес, IBAN и BIC код на банката); 
               5. декларация за липса на парични задължения на организацията 
към държавата и общината /по образец/. 
    6. протокол от решение на Управителния съвет за кандидастване с 
предложения проект. 
 (ал.2)  В съответствие със спецификата на проекта, прилагат и допълнителни 
документи:   
     1. декларация за партньорство, при наличие на партньор(и), за 
поемане на конкретни ангажименти по проекта; 
     2. препоръки от институции и организации, гарантиращи 
осъществяването на проекта; 
     3. други документи, касаещи спецификата на проектното предложение. 
Чл.10. “Дирекция младежки дейности и спорт” и дирекция „Превенция”, като 
финансиращи органи, не могат да бъдат партньори по проекти, финансирани по реда на 
настоящата Наредба. 
Чл.11. При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по 
чл.9, кандидатстващата организация е длъжна в 7-дневен срок да представи документ 
за промяна в съответната дирекция с придружително писмо до директора на 
дирекцията, депозирано в деловодството на Община Варна. 
Чл.12. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се подават в 
деловодството на Община Варна, класирани в папка и с придружително писмо по 
образец до директорите на дирекция “Младежки дейности и спорт” и дирекция 
„Превенции”, съдържащо наименованието на организацията, наименованието на 
проекта и опис на всички приложени документи, по реда на тяхното класиране. 



Глава трета 
ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

Раздел I 
Оценяване на проектите 

Чл.13. Постъпилите проекти се съхраняват в дирекция "Младежки дейности и спорт" и 
дирекция „Превенции” в срок три години от входящата регистрация на проекта. 

(ал.1) Директорите на дирекция "Младежки дейности и спорт" и дирекция 
„Превенции” определят служителите и вътрешния ред, по който се обработват и 
разглеждат представените от кандидатстващите организации проекти. 

(ал.2) Служителите по ал. 1 изготвят писмено становище по представените 
проекти. 

(ал.3) Проекти с изготвени към тях писмени становища се внасят за разглеждане 
от експертни комисии, определени в чл. 14. 

(ал.4) Не се разглеждат проекти с липсваща документация и такива, получени 
след обявения краен срок. 
Чл.14. Кметът на Община Варна със заповед назначава две експертни комисии за 
разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, съответно една по дейностите, 
посочени в чл. 2, ал.1 и друга, по дейностите, посочени в чл.2, ал.2.   

(ал.1) Експертните комисии се състоят от председател, секретар и членове. 
(ал.2) Членове на Експертните комисии могат да бъдат и външни експерти. 
(ал.3) Членовете на Експертните комисии представят декларации, че нямат 

търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на проектите. 
(ал.4) Експертните комисии заседават в пълен състав и вземат решения с 

обикновено мнозинство. 
(ал.5) Експертните комисии разглеждат, оценяват и класират проектите, 

кандидатствали за финансиране.  
(ал.6) Експертните комисии съставят протокол за своята работа. 
(ал.7) В 5 - дневен срок от приключване на работата си, експертните комисии 

представят протокола на Кмета на Община Варна и Председателя на Общински съвет - 
Варна. 
Чл.15. Кандидатстващите организации се уведомяват писмено за решенията на 
експертните комисии в 10-дневен срок от датата на предаване на протокола по чл.14, 
ал.7, с аргументация, в случай на отказ. 
 

Раздел II 
Изпълнение на проектите 

Чл.16. Кандидатстващите организации, чиито проекти са одобрени от експертните 
комисии, подписват договор с Община Варна в 14-дневен срок след датата на 
предаване на протокола по чл.14, ал.7. 
Чл.17. След подписване на договор с Община Варна, организацията - изпълнител 
получава одобрените по проекта средства на два транша. 

(ал.1) 80% от одобрената сума - след подписване на договор, при стартирането на 
проекта и представяне на фактура от организацията в счетоводството на дирекция 
„Младежки дейности и спорт” и дирекция „Превенции”; 
(ал.2) 20% от одобрената сума – след цялостно (100%) отчитане на проектите 
(финансово и съдържателно), представяне на фактура (20%) от организацията в 
счетоводството на дирекция „Младежки дейности и спорт” и дирекция „Превенции” 
и подписване на приемо-предавателен протокол.  



Чл.18. При необходимост от промяна на параметрите на утвърдения проект или 
договора: 

(ал.1) Организацията-изпълнител внася в дирекция “Младежки дейности и 
спорт” и дирекция „Превенции” писмено обяснение по случая, депозирано в 
деловодството на общината. 

(ал.2) Организацията продължава изпълнението на проекта, ако в срок от 14 дни 
не получи възражение от страна на дирекция „Младежки дейности и спорт” и дирекция 
„Превенции”. 

Раздел III. 
Отчитане на проектите 

Чл.19. Проектите се отчитат съгласно условията и срока на договора с краен финансов 
и съдържателен (технически) отчет.  
 (ал.1) Крайният отчет - финансов и съдържателен, се внася от организацията-
изпълнител с придружително писмо в деловодството на Община Варна, не по-късно от 
15 дни след приключването на проекта. 

(ал.2) Към финансовия отчет се прилагат копия от всички оригинални 
документи за направените разходи по проекта, заверени с „вярно с оригинала”от 
организацията-изпълнител. 

(ал.3) Към съдържателния отчет се прилагат документи и материали (не повече 
от един екземпляр от всеки вид), удостоверяващи изпълнението на проекта. 
Чл.20. Договорните отношения по финансираните проекти приключват с изготвяне и 
подписване на приемо-предавателен протокол от страна на организацията-изпълнител и  
вътрешна комисия, определена от директорите на дирекция „Младежки дейности и 
спорт” и дирекция „Превенции”, с които се одобрява крайният отчет и превеждане на 
сумата, съгласно чл.17, ал.2.  
Чл.21. Организация, която не представи краен  отчет (финансов и съдържателен) или е 
изразходвала средствата неправомерно, дължи връщането им, съгласно нормативната 
уредба на Република България. Същата се лишава от правото да кандидатства за 
бъдещо финансиране с проект пред Община Варна за срок от две години. 
 
Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – Варна, 
приета с решение №3122-9/32/09,10.03.2011 г. като отменя действието на Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени 
организации от Община Варна, приета с Решение 2256 -12(23)/19.05.2010г. на ОбС – 
Варна. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение № 2 
 

Н А Р Е Д Б А  
за условията и реда за включване в Младежка доброволческа служба - Община 

Варна, Дирекция „Младежки дейности и спорт” 
 
 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за включване на варненски 
неправителствени организации и доброволци в Младежка доброволческа служба – 
Община Варна. 
Чл.2. Младежка доброволческа служба - Община Варна /МДС/  е създадена по модел 
на Европейската доброволческа служба /част от Програма “Младежта в действие 2007-
2013” на Европейската комисия/. 
Чл.3. Основната цел на МДС е да разпространява идеята за доброволческа работа чрез 
организиране на доброволчески инициативи и да мотивира младите хора да участват в 
обществено полезни дейности. 
Чл.4. Информацията за дейността на МДС е публична. Предоставя се от Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” по електронен път и се публикува на сайта на 
дирекцията www.varnanamladite.com  

 
 

Глава втора 
УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МДС 

 
Чл.5. Организация, приемаща доброволци чрез МДС (за по-кратко организация–
домакин) може да бъде всяка организация, регистрирана по Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел.  
Чл.6. Всяка организация-домакин е длъжна да: 
(1) осигури на приетите доброволци необходимите ресурси (работно място със 
съответното материално-техническо осигуряване в зависимост от естеството на работа) 
и ментор (ръководител);  
(2) изготви и подпише споразумение с доброволеца в което да бъдат ясно очертани 
отговорностите му; 
(3) подпише договор с Община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт” за 
условията на ползване на доброволчески труд; 
(4) издаде на доброволеца удостоверение за положен доброволчески труд; 
(5) изготви и  представи на Дирекция „Младежки дейности и спорт” отчет за 
извършените дейности и разходи след приключване на договорения период. 
Чл.7.  Кандидатите за доброволци са младежи, навършили 16 години. 
Чл.8. Кандидатите за доброволци, ненавършили 18 години, представят декларация за 
съгласие от родител/настойник за включване в МДС. 
. 
 

Глава трета 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА 

 
Чл.9. Доброволецът има правото на: 



(1) здравословна и безопасна работна среда; 
(2) работно място със съответното материално-техническо осигуряване в зависимост от 
естеството на работа; 
(3) недискриминационно отношение; 
(4) подходящо обучение, ако това е необходимо; 
(5) ментор (ръководител), осигурен от организацията-домакин; 
(6) средства за дневни разходи (транспорт и храна), определени в договор между  
организацията-домакин и Община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт”; 
(7) да упражнява доброволчески труд от 4 до 6 часа дневно, до 5 дни седмично; 
(8) да информира МДС за възникнали нередности и неспазване на споразумението от 
страна на организацията-домакин. 

Чл.10.  Доброволеца се задължава да: 
(1) изпълнява своите ангажименти с необходимата отговорност и самосъзнание; 
(2) действа разумно и в рамките на правомощията, които са му възложени; 
(3) съблюдава закона, принципите и вътрешния реда на работа в организация-домакин; 
(4) не уврежда съзнателно имуществото; 
(5) използва ресурсите на организацията-домакин единствено по предназначение; 
(6) спазва вътрешните правила за конфиденциалност на организацията-домакин; 
(7) пази и работи за доброто име на организацията-домакин; 

 
 

Глава четвърта 
РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МДС 

 
Чл.11. Процедурата за  набиране на  доброволци и приемащи доброволци 
неправителствени организации, към МДС, стартира през месец април, след като бъде 
обявена публично на сайта на Дирекция „Младежки дейности и спорт”. 
Чл.12. Всяка организация, желаеща да приеме доброволци заявява писмено, чрез 
формуляр за кандидатстване (по образец съгласно приложение 1), необходимия брой 
доброволци (не повече от трима с ангажимент до 40 работни дни) и описва дейностите, 
с които те ще бъдат ангажирани. 
Чл.13.  Всеки кандидат-доброволец подава заявление за регистрация „Информационна 
карта на доброволеца” (по образец съгласно приложение 2) в което определя срока и 
сферите на дейност  в които желае да упражнява доброволчески труд и удостоверява 
фактите по чл.7.  
Чл.14. В началото на месец юни се организира среща между представителите на 
подалите заявления НПО и кандидат-доброволците, за разпределянето им по 
организации. 
Чл.15. Всяка организация-домакин сключва договор с Община Варна, дирекция 
“Младежки дейности и спорт” уреждащ условията за ползване на доброволчески труд . 
 
 

Глава пета 
ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ДНЕВНИ 

РАЗХОДИ  НА ДОБРОВОЛЦИ КЪМ МДС 
 
Чл.16. Финансовите средства за дейността на МДС се залагат в програма „Младежки 
дейности” /ДМДС - Община Варна/ за съответната календарна година. 



Чл.17. МДС осигурява средства за покриване на дневните разходи (2 лв. за транспорт и 
4 лв. за храна) на доброволците, положили доброволчески труд в организация-домакин 
за период от 10 до 40 работни дни. 
Чл.18.  Община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт” превежда по банков 
път на всяка организация-домакин финансови средства, необходими за покриване на 
дневните разходи на доброволците, определени в  подписания с организацията договор. 
 
 
 

Глава шеста 
ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ДНЕВНИ 

РАЗХОДИ  НА ДОБРОВОЛЦИ КЪМ МДС 
 
Чл.19. Всяка организация-домакин се отчита съгласно условията и срока на договора с 
финансов и кратък съдържателен отчет.  
Чл.20. Крайният отчет, се внася от организация-домакин с придружително писмо в 
деловодството на Община Варна, не по-късно от 10 работни дни след изтичане срока на 
договора. 
Чл.21. Към финансовия отчет се прилагат заверени от организацията-домакин копия от 
използваните от доброволците билети за градски транспорт. 
Чл.22. Организация-домакин, която не представи краен  отчет (финансов и 
съдържателен) или е изразходвала средствата неправомерно, дължи връщането им, 
съгласно нормативната уредба на Република България. Същата се лишава от правото да 
кандидатства за бъдещо финансиране на доброволчески дейности от Община Варна за 
срок от две години. 
 
 
Наредбата влиза в сила от деня на приемането й от Общински Съвет – Варна, приета с 
решение №3123-9/32/09,10.03.2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

И Н С Т Р У К Ц И Я  

ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ВИСОКО СПОРТНО МАЙСТОРСТВО 
 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. С тази инструкция се определят условията, реда и критериите за 
законосъобразното и обективно разпределение на финансовите средства 
от Община Варна, предназначени за подпомагане на спортните клубове и 
обединените спортни клубове.  

2. Средствата се предоставят за дейност (детско-юношески спорт и спорт за 
всички, организационна, обучение, учебно - тренировъчна и 
състезателна) на спортни клубове, развиващи социално значими 
дейности, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и пособия 
и се формират от приходи с общински характер. Размерът на 
финансовото подпомагане за спортните клубове е на база постигнатите 
спортно-технически резултати от състезателите и отборите, възрастовия 
обхват, условията за ползване на спортна база,, както и степента на 
участие в общинските прояви. 

ІІ. УСЛОВИЯ  И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
 

1. Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община 
Варна, трябва да отговарят на следните условия: 

- да са вписани в централния регистър на Министерство на Правосъдието 
като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност и в Националния регистър на спортните 
организации на Министерството на спорта, което доказват със 
съответните удостоверения; 

- да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, 
включени от съответната спортна федерация в държавния спортен 
календар; 

- да нямат финансови задължения към общината и държавата; 
- да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и 

Националните счетоводни стандарти. 
2. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества. 
3. Не се подпомагат с финансови средства спортни клубове, на които Общината е 

отдала за ползване стопански обекти, приходите, от които остават за клуба и 
клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори, чрез получени срещу 
това стопански обекти или общинска земя. 

4. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите 
лица с нестопаска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 



       5.    Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община 
Варна,    

в срок до15 март на текущата година трябва да подадат в  деловодството на 
Общината необходимите формуляри и документи, попълнени с данни за 
предходната година.  

6.    Експерт от отдел „Спорт” на дирекция „Младежки дейности и спорт” изготвя 
протокол за полагащите им се точки и суми за финансово подпомагане, съгласно 
инструкцията. 
7.    Началник отдел „Спорт”, съвместно с представители на Обществения съвет по 
спорт, извършва проверка за верността на изчисленията и подписва протокола.  
8. Спортните клубове, включени в протокола, подават докладна записка до кмета на 

Община Варна, като изписват в нея:  
- пълното наименование на спортния клуб; 
- пълен и точен адрес за кореспонденция; 
- име на председателя/президента на клуба; 
- копие на удостоверение от Министерство на правосъдието; 
- копие на удостоверение от Министерство на физическото възпитание и 

спорта; 
- телефон; 
- банкова сметка; 
- подписана и подпечатана от представляващия клуба декларация за вярност и 

пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да 
информира Община Варна; 

- декларация за липса на задължения към държавата и общината  
9. След постъпване на докладната по т. 8 Кмета на Община Варна внася 

предложение до Общински съвет – Варна за финансиране на включените в протокола 
клубове.  

10. Финансовите средства се превеждат само по банков път, след  решение на 
Общински съвет – Варна и издадена въз основа на него заповед на Кмета на Община 
Варна, както и след представяне на фактура от страна на клуба. 

11. Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, отчитат 
и доказват пред Община Варна целесъобразността на разходваните средства, съгласно 
изскванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и в 
съответствие.  

12. До един месец след изразходването на финансовите средства спортния клуб 
представя в деловодството на дирекция “Младежки дейности и спорт” копие от 
отчетните документи, заверени с печат на клуба, текст “вярно с оригинала” и подпис на 
длъжностното лице от клуба. При обективни причини, отчетът може да се отложи, след 
писмено известяване на  Общината за причините, които налагат това. 
 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ 

КЛУБОВЕ 

1) Постигнати резултати от състезатели на спортните клубове в Международния 
спортен календар и Държавния спортен календар 

2) Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в гр. Варна - обхват на 
състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, взели участие в 
Държавните първенства 

3) Условия за ползване на спортна база  
4) Организиране и провеждане на прояви от спортната програма на Община Варна 



5) Критерий за конкурентност – в отборните и индивидуалните спортове 
 
 

Механизъм за оценка на спортните резултати 
  
 Чл. 1 Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен 
календар както следва: 
 

ТАБЛИЦА 1 
 

Вид първенство Мъже, Жени Юноши, Девойки, Младежи 
Олимпийски игри До Х-то място  
Световни първенства До VІІІ-мо място До VІІІ-мо място 
Европейски първенства До VІ-то място До VІ-то място 
 
 Чл. 2 Когато с едно участие се отчетат две класирания, се взема по-доброто. 
 
 Чл. 3 Спортен клуб, подготвил състезател – участник в Олимпийски игри, 
Световни и Европейски първенства, но некласиран съгласно Таблица 2, получава 
еднократно за всеки състезател точки, както следва: 

 
     Мъже, Жени  Юноши, Девойки, Младежи 
1. Олимпийски игри   80 
2. Световни първенства  50   40 
3. Европейски първенства  30   20 
  
 
 Чл. 4 Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в 
Международния спортен календар се оценява според Таблица 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 
 
Класиране Световни първенства Европейски 

първенства 
Олимпийски 

игри 
м. ж. юн. д. 

младежи 
юн. д. 

младежи 
м. ж. м. ж.  

І 245 125 100 200 500 
ІІ 215 105 80 170 450 
ІІІ 195 90 75 150 400 
ІV 180 80 65 135 300 
V 160 75 60 110 200 
VІ 150 70 55 100 100 
VІІ 130 60  - - 
VІІІ 120 50  - - 
  
Чл. 5 Всеки спортен клуб има право да отчете най-много по 2 /две/ индивидуални 
класирания по избор за всеки свой състезател, независимо в коя възрастова група и 
в кое Държавно първенство, индивидуално или отборно, е взел участие. Отборно 
класиране в идивидуалните спортове се признава само за спортове, в чиито 
Международни федерации има официално признато такова. За колективните 



спортове се признава и класирането в турнира за Националната купа. (Точките се 
оценяват по Таблица 3) 
 

ТАБЛИЦА 3 
 

Държавно първенство 
Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Младежи Мъже и жени 

І 45 55 68 75 90 
ІІ 35 43 53 60 70 
ІІІ 33 41 50 57 66 
ІV 29 35 43 48 57 
V 25 30 37 42 49 
VІ 21 26 32 36 42 
VІІ 19 23 28 34 37 
VІІІ 18 22 26 32 35 
ІХ 16 20 24 30 25 
Х 15 18 23 28 20 
ХІ 14 17 21 27 - 
ХІІ 13 16 20 26 - 
ХІІІ 12 15 18 - - 
ХІV 11 14 17 - - 
ХV 10 13 16 - - 
ХVІ 9 12 15 - - 
  

(1) За спортните игри се начисляват точки на всички състезатели по отделно от 
отбора основни и резерви, но не повече от 12 души. 
        (2) При преминаване на състезател от един варненски спортен клуб в друг 
варненски спортен клуб, двата клуба получават по 50% от точките за съответното 
постижение за първата година след преминаването. Съответното преминаване се 
удостоверява писмено от съответната спортна федерация. 

 
 Чл. 6 Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния 
спортен клуб е в зависимост от обхванатите /броя/ спортисти, възрастови групи и 
отбори, взели участие в състезанията от Държавния спортен календар. 
 
 Чл. 7 Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент за обхват 
в 4 групи за всеки пол както следва: 
 
  За 1 в. група - 1   За 5 в. групи - 1,20 
  За 2 в. групи - 1,05   За 6 в. групи - 1,25 
  За 3 в. групи - 1,10   За 7 в. групи - 1,30 
  За 4 в. групи - 1,15   За 8 в. групи - 1,35 
 
 С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния спортен 
календар. 
 
 Чл. 8 Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от 
съответната спортна федерация. 



 Броят на състезателите във всяка група трябва да отговаря на норматива на 
сътветната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от 
Държавния спортен календар. 
 
 Чл. 9 Полученият общ сбор от точки по т. 1а, 1б на всеки спортен клуб се 
умножават с коефициент за олимпизъм, който спортния клуб получава: 
  За олимпийски спортове и дисциплини  - 2,00 
  За неолимпийски спортове и дисциплини  - 1,00 
 
 Чл. 10 Полученият общ сбор от точки по чл.4 и чл.5 на всеки спортен клуб, 
който не ползва безплатно общинска или държавна спортна база за състезателно - 
тренировъчната си дейност, се умножава с коефициент 1,20. 

 
 Чл. 11 (1) Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви от 
спортната програма на община Варна, получават еднократно за дадено състезание - 
250 т. 

(2) Спортни клубове, които организират и провеждат прояви от Програмата за 
училищен спорт, получават еднократно за дадено състезание - 75 т., но за не повече 
от три прояви. 
 Тези точки не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния сбор. 
  

Чл.12 Критерии и коефициенти за конкурентност при отборните и 
индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели, както 
следва: 
 
(1) Отборни спортове: 
До 6 участващи отбора – 1.00 
От 7 до 12 участващи отбора – 1.20 
Над 12 участващи отбора – 1.30 
 
(2) Индивидуални спортове: 
До 9 участника – 1.00 
От 10 до 20 участника – 1.20 
От 21 до 30 участника – 1.30 
Над 30 участника – 1.50 

 

ІV. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 

1) Община Варна, чрез дирекциите “Младежки дейности и спорт” и “Финанси и 
бюджет”, упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от 
Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни 
документи, информация за дейността и извършва проверка на място. 

2) За правомерни ще бъдат признати разходи за: 
• транспорт до мястото на състезанието или друго, свързано със 

спортното мероприятие (без командировъчни разходи на лица, 
нямащи пряко отношение към спортната проява) 

• дадена храна на спортисти (без алкохол, без разходи за коктейли) 
• изплатени хонорари (хонорарни сметки или ведомости) 



• наеми за спортно съоръжение, ползвано за състезанието или 
тренировъчния лагер 

• спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия 
• материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни 

пособия и спортна екипировка) 
• нощувки във връзка със състезанието или тренировъчния лагер 
• витамини и възстановителни средства, придружени от декларация от 

съответния спортен клуб за допустимостта им от Антидопинговата 
комисия 

Всички разходи да бъдат пряко свързани със спортната дейност на 
съответния клуб. 
3) Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, 

ги възстановяват в пълен размер, заедно с лихва, определена според основния 
лихвен процент към момента на предоставянето на средствата. 

4) Спортни клубове, неотчели средствата до   края на годината, се лишават от 
подпомагане от Община Варна за следващата календарна година. 

5) Ако финансовите средства, разрешени за конкретно спортно състезание, се 
преведат от Общината след провеждането му, могат да се ползват и за следващи 
участия, след представяне на нов финансов план. 

6) Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно 
представени документи и неверни декларации по т. ІІІ, както и клубове, 
неотчели финансови средства или отчели същите чрез недобросъвестно 
представени или некоректни документи, се лишават от финансово подпомагане 
за срок от 2 (две) години.  

 
Инструкцията е приета с Решение на Общински съвет-Варна №3124-
9/32/09,10.03.2011 г. 

 
Тази Инструкция влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – 

Варна, като отменя действието на Наредба за условията за финансово подпомагане 
на спортните клубове за високи спортни постижения за 2010 г, приета с Решение 
2581-10/11,12.08.2010 г. на ОбС – Варна. 
 
 
 
 
 
            
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

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

(1) - приемане на Общинска програма за мерките за насърчаване на 
деца и студенти с изявени дарби за 2011 година. 

- приемане на Общинска програма за начално обучение по шахмат във 
варненските училища. 

- приемане на Общинска програма за квалификация и насърчаване на 
научните работници и педагогическите кадри в Община Варна. 

- приемане на Общинска програма за образователна интеграция на 
децата и учениците в различни етнически групи в неравностойно социално 
положение за 2011 година. 

 
Докл.:Р.Коев-председател ПК „НО” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –29 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3129-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12  и чл. 17, ал. 1, т. 3 и 

чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-11-9303(156)11.02.2011 г., Общински съвет – Варна реши:  

• Приема Общинска програма за мерките за насърчаване на деца и 
студенти с изявени дарби за 2011 година, съгласно приложение 1. 

• Приема Общинска програма за начално обучение по шахмат във 
варненските училища, съгласно приложение 2. 

• Приема Общинска програма за квалификация и насърчаване на 
научните работници и педагогическите кадри в Община Варна, съгласно 
приложение 3. 



• Приема Общинска програма за образователна интеграция на децата 
и учениците в различни етнически групи в неравностойно социално 
положение 2011 година, съгласно приложение 4. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-22/ 
 
  

  
 3130-10. На основание чл.54, ал.2 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисиии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет-
варна прекъсва работата на Тридесет и второто заседание на Общинския 
съвет и решава същото за продължи на 10.03.2011 г./четвъртък/ от 09.00 
часа в Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия 
дневен ред. 
 /за-28, против-1, 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) - даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване (почасов график) в полза на Сдружение „Спортен клуб по ледени 
спортове – Варна”, върху „Ледена пързалка”, представляваща част от 
Спортно-атракционен комплекс „Младост”, находящ се в гр.Варна, 
жк.”Младост”, II-ри м.р., кв. 9, ПИ № 10135.3512.240 (УПИ X-233, 234-„за 
спортно-атракционен комплекс”) 

(2) - включване във фонд „Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди” на жилища, находящи се в: 

- гр.Варна, жк.”Младост”, бл.119, ет.5, ап. № 27 
- гр.Варна, ул.”Карамфил”, бл.11, ет.6, ап. № 25 
- гр.Варна, ул.”Дубровник”, бл.14, ет.7, ап. № 38 
(3) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Григор 
Пърличев” № 11, представляващ  сгради и земя: 

3.1. сгради   
- жилищна сграда, състояща се от един етаж и избени помещения 
- застроена площ на етажа – 57,70 м2; застроена площ на избените 
помещения към тях – 47,00 м2 
- пристройка към жилищна сграда със застроена площ 20,45  м2 
- баня и тоалет със застроена площ 2,20 м2; 
- складово помещение със застроена площ 5,60 м2 на стойност  46 290 
лева, без ДДС ; 

3.2. земя – УПИ V-8 с площ 204,00 м2;, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Григор Пърличев” № 11 на  стойност  101 450 лева, без  включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 м2  - 497,30  лева.  

(4) - обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот – 
публична общинска собственост, представляващ ПИ № 10135.2557.326 с 
административен адрес гр.Варна, ул. „Селиолу” № 1а. 



(5) - бракуване на автомобил марка ВАЗ 2101 с рег. № В 2695 КХ, 
собственост на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина I - Варна” ЕООД 

(6) - бракуване на ДМА собственост на „Диагностично 
консултативен център V – Св.Екатерина-Варна” ЕООД 

(7) - отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление по видове и категории обекти за 2010 г.  

(8) - актуализация на Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост” за 2011 г. 

(9) - предоставяне за безвъзмездно управление на  Дейност 
„Хранителен комплекс” при Община Варна, част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ-ри м.р., кв. 9, ПИ 
№ 10135.3512.240 (УПИ Х-233, 234-„за спортно-атракционен  комплекс”), 
Спортно-атракционен комплекс “Младост”, представляваща „детска 
сладкарница” със застроена площ 255  кв.м. 

(10) - определяне предназначението на жилища – собственост на 
Община Варна, находящи се в жилищен блок с административен адрес: гр. 
Варна, жк.”Възраждане”, ул.”Ана Феликсова” № 12, вход 1, вход 2, 
вход 3.  

(11) - прехвърляне от фонд „Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди” във фонд „Резервен” на жилище, 
находящо се в гр.Варна, ж.к. Младост, бл.103, вх.6, ет.2, ап.60. 

(12) - отменя на Решение № 2582-11 от протокол № 26/11, 12.08.2010 
г.  

(12.1) - вземане на решение за одобряване на пазарна оценка, с която 
е определена пазарна стойност  на земя с площ 20 м2 ид. части, под модул 
№ 36, разположен в имот частна общинска собственост с идентификатор 
№ 10135.3512.140, идентичен с УПИ І-общ. обслужване целия с площ 1 547 м2, с 
административен адрес  гр. Варна, ж.к „Младост” ІІ м.р., Търговски 
комплекс „Орехчето” в размер на 5 850 лева, без ДДС, при пазарна 
стойност на 1м2  - 292,50 лева. 

 (13) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот – общинска собственост, находящ се в Община Варна, 
с.Константиново, ул.”Васил Левски” № 1 А, представляваща земя с 
площ 578,59 кв. м. идеални части от УПИ № ІV-52, целия с площ 1 413,59 
кв. м.  

(14) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот – общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 
м.”Ракитника”, представляваща земя с площ 18,00кв. м. идеални части от 
ПИ № 10135.5426.2418, целия с площ 803,00  кв. м. 

(15) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот – общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 



м.”Ракитника”,  представляваща земя с площ 264,00 кв. м. идеални части 
от ПИ № 10135.5426.2419, целия с площ 816,00 кв. м.  

(16) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.5502.572 с площ 424 м2., находящ се в гр. Варна, кв. 
Аспарухово, ул. „Манастирска” № 1. 

(17) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.5502.571 с площ 389 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
кв. Аспарухово, ул. „Манастирска” № 3  

(18) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
ХІІІ-общ с площ 730,00  м2., находящ се в Област Варна, Община Варна, с. 
Звездица, ул. „Вега” 

(19) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
ХІV-общ с площ 690,00 м2., находящ се в Област Варна, Община Варна, с. 
Звездица, ул. „Вега” 

(20) - 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 3231 с 
площ  962.00 м2, находящ се в гр. Варна, жк. „Изгрев”. 

(21) -  одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим 
имот, представляващ ПИ   № 10135.5545.3542 с площ 525,00 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, м.”Зеленика”. 

(22) - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим 
имот, представляващ ПИ №10135.5403.3169, с площ 529,00 кв. м., находящ 
се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”. 

(23) - поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 3030-10 
от Протокол № 31/19,20.01.2011 г. 

(24) - упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото 
събрание на „Спортен комплекс Варна” АД 

 (25) - изменение на концесионен договор № Д-3-9200/7927/03.10.2003 
г. за концесия – предоставяне правото за извършване на добив на пясък от 
находище „Маница” в землището на Виница, град Варна. 

(26) - одобряване на  пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот- общинска собственост находящ се в гр.Варна, 



ул.Янкул войвода”№44, представляващ земя с площ 209,00 кв. м. идеални 
части от ПИ № 10135.1502.23, целия с площ 269,00кв. м. 
 (27) - отмяна на решение № 2305-4/41/17.12.2002 г.  
 (27.1) - вземане на решение за включване на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна ул.”Гладстон” бл.1, вх.А, ет.7, ап.25 
във фонд „Ведомствен” 

(28) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис”, 25 – ти п.р. 
и представляващ ПИ с идентификатор 10135.2554.531 целия с площ 3 331 
м2  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, идентичен с  УПИ І”за 

жилищно строителство”, , предмет на АОС № 5722/30.06.2009  г. в размер на 1 557 
850  лева, без включен ДДС,  срещу цена, представляваща: 
• проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 

експлоатация на Многофункционална спортна зала в двора  на І-ва ЕГ, със 
стилна метална структура, изработена от конструктивни елементи от 
съвременни материали – поликарбонатни плоскости пропускащи 
светлината, разположена в имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, ул. „Подвис” № 29, 25 – ти п.р. и представляващ 
ПИ с идентификатор 10135.2553.247, целия с площ 14 223 кв.м. по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, идентичен с  УПИ ІІ-247 за училище,  
предмет на АОС № 941/06.01.1999 г. 

(29) - одобряване на пазарни оценки и вземане на решение за 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна 
общинска собственост, а именно: 
• поземлен имот с идентификатор 10135.2554.42, идентичен с УПИ 

VІІІ-”за студентски общежития и трафопост”, целия с площ 2 294кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се 
в гр.Варна, ул.”Дубровник”, кв.33 на 24-ти подрайон, предмет на АОС 
№3216/17.11.2004г.; 
• поземлен имот с идентификатор 10135.5501.64, целия с площ 10 

227кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-73/ 23.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, Южна промишлена зона, предмет на АОС 
№1022/17.03.1999г.; 

• поземлен имот с идентификатор 10135.2562.211, идентичен с УПИ 
VІ-общ, целия с площ 350,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка”, кв.3 на 19-ти 
подрайон, предмет на АОС №5168/20.10.2008г.; 



• поземлен имот №134, целия с площ 8 649кв.м., находящ се в 
гр.Варна, к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, предмет на №2366/15.05.2002г.,  

при цена в размер на 5 000 000лв., без включен ДДС, 
представляваща:  
- изграждане по одобрен от Община Варна инвестиционен проект, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на нова сграда на 
НУ „Васил Левски”, както и проектиране и изграждане на парково 
осветление и ограда на двора на училището (стойност с непредвидените 
разходи 4 433 856,45лв.) в имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, район „Аспарухово”, ул.”Найчо Цанов” №14, кв.70 
по плана на 28-ми подрайон и представляващ УПИ І-1086”за начално 
училище”, одобрен съгласно Заповед №Г-339/ 12.12.2006г. на Зам. Кмета 
на Община Варна, целия с площ 5 030кв.м., предмет на АОС 
№4599/10.09.2007г.; 
- изграждане по одобрен от Община Варна инвестиционен проект, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на 
Многофункционална сграда (стойност с непредвидените разходи 566 
143,55лв.) в двора на МГ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Захари Стоянов”, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка”, 19-ти подрайон, целия с площ 
14 100кв.м., предмет на АОС №2078/31.08.2001г., на обща стойност в 
размер на 5 000 000лв., без включен ДДС. 
 

Докл.:О.Симеонов-председател ПК „СС” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –44 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3131-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39, ал. 4 от 
ЗОС, чл. 48, ал.1, т.5 от НРПУРОИ, чл. 18 и чл. 50, ал.2 от Закон за 
физическото възпитание и спорта и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх.№ РД 11-9302/5/06.01.2011 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване (почасов график) в полза на Сдружение 
”Спортен клуб по ледени спортове-Варна”, върху „Ледена пързалка”, 
представляваща част от Спортно-атракционен комплекс “Младост”, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ-ри м.р., кв. 9,  ПИ № 
10135.3512.240 (УПИ Х-233, 234-„за спортно-атракционен комплекс”), 
актуван с АОС № 4915/10.04.2008г. и АОС№5638/14.04.2009г. 
 Безвъзмездното право на ползване, в полза на  Сдружение ”Спортен 
клуб по ледени спортове-Варна” да се учреди за срока  по решение № 1234-



10 по Протокол №14/01,02.04.2009г. на Общински съвет-Варна – 
31.12.2011г. 
  Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор със Сдружение ”Спортен 
клуб по ледени спортове-Варна”, за подробно уреждане на 
взаимоотношенията между страните, съгласно действащото 
законодателство и решенията на Общински съвет – Варна. 
 Съгласно чл. 23 от “Правилник за дейността на ОП “Спорт за 
всички”,  Управителят на ОП “Спорт за всички” да изготви и съгласува 
графика за почасово ползване на „Ледената пързалка” в Спортно-
атракционен комплекс “Младост”. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 

3132-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1, т.1 от 
ЗОС и чл.2, ал.2 от НУРУЖГНОПЖ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх.№ РД 11-9302/4/05.01.2011 г., Общински съвет- Варна включва 
във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” следните жилища: 

Апартамент № 27, находящ се в гр.Варна, жк.”Младост”, бл.119, ет.5 
    За имота има съставен АОС № 2802/2003 г. 
Апартамент № 25, находящ се в гр.Варна, ул.”Карамфил”, бл.11, ет.6 
    За имота има съставен АОС № 4095/2006 г. 
Апартамент № 38, находящ се в гр.Варна, ул.”Дубровник”, бл.14, 

ет.7 
    За имота има съставен АОС № 2788/2003 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 

   
 
 

3133-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх.№ ОБС 10-9303/173/04.01.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Григор 
Пърличев” № 11, представляващ  сгради и земя: 



1.сгради  - жилищна сграда, състояща се от един етаж и избени 
помещения 

- застроена площ на етажа – 57,70  (петдесет и седем цяло и 
седемдесет стотни)м2; застроена площ на избените помещения към тях – 
47,00 (четиридесет и седем цяло) м2 

- пристройка към жилищна сграда със застроена площ 20,45 (двадесет 
цяло и четиридесет и пет стотни) м2 

- баня и тоалет със застроена площ 2,20 (две цяло и двадесет стотни) 
м2; 

- складово помещение със застроена площ 5,60 (пет цяло и шестдесет 
стотни) м2  на стойност 46 290 (четиридесет и шест хиляди, двеста и 
деведесет) лева, без ДДС ; 

2. земя – УПИ V-8 (пет – римско – осем) с площ 204,00 (двеста и 
четири) м2;, находящ се в гр. Варна, ул. „Григор Пърличев” № 11, при 
граници:  УПИ ІV-7 (четири римско-седем), ул. „Григор Пърличев”, УПИ 
ХІ-11,12 (единадесет римско – единадесет, дванадесет) УПИ ІХ-1 (девет-
едно)  на  стойност  101 450 (сто  и една хиляди четиристотин и петдесет) 
лева, без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  земя  - 497,30 
(четиристотин деветдесет и седем лева и тридесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 

 
 
3134-11. 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.№ ОБС 10-9303/173/04.01.2011 г., 
Общински съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Григор Пърличев” № 11, представляващ  сгради и земя: 

1.сгради  - жилищна сграда, състояща се от един етаж и избени 
помещения 

- застроена площ на етажа – 57,70  (петдесет и седем цяло и 
седемдесет стотни)м2; застроена площ на избените помещения към тях – 
47,00 (четиридесет и седем цяло) м2 

- пристройка към жилищна сграда със застроена площ 20,45 (двадесет 
цяло и четиридесет и пет стотни) м2 

- баня и тоалет със застроена площ 2,20 (две цяло и двадесет стотни) 
м2; 

- складово помещение със застроена площ 5,60 (пет цяло и шестдесет 
стотни) м2; 



2. земя – УПИ V-8 (пет – римско – осем) с площ 204,00 (двеста и 
четири) м2;, находящ се в гр. Варна, ул. „Григор Пърличев” № 11, при 
граници:  УПИ ІV-7 (четири римско-седем), ул. „Григор Пърличев”, УПИ 
ХІ-11,12 (единадесет римско – единадесет, дванадесет) УПИ ІХ-1 (девет-
едно) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
4441/11.06.2007 г. 
  Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена: 

- на  сградите -  46 290(четиридесет и шест хиляди двеста и деветдесет) 
лева, без ДДС ; 

- на земята -  101 450 (сто  и една хиляди четиристотин и петдесет) 
лева, без  включен ДДС 
      Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена за сградите  в 
размер на  4 629   (четири хиляди шестстотин двадесет и девет) лева и за 
земята  10 145 (десет хиляди сто четиридесет и пет) 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, по образец, за участие в търга; 
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 – 
оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/; 
2.4. Удостоверение от съдебно изпълнителна служба при съответния 
Районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу участника 
/оригинал/; 
2.5. Свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи юридическите лица и едноличните търговци /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. БУЛСТАТ/ ЕИК – удостоверение от Агенция по вписванията 
/оригинал/; 
2.10. Декларация, по образец, за получаване и запознаване с тръжните 
условия; 
2.11. Декларация, по образец, за извършен оглед на обекта; 
2.12. Декларация, по образец, за не разгласа на информацията, предоставена 
във връзка с участието в търга 
2.13. Платежен документ за внесен депозит в размер на 14 774 
(четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири) лева, платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.14. 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-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 

 
3135-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№  ЗАО 38055/24.01.2011 
г., Общински съвет-Варна обявява за частна общинска собственост 
недвижим имот с административен адрес гр.Варна, ул.”Селиолу”№1 а, 
предмет на Акт за публична общинска собственост № 4881/12.02.2008 г., 
престанал да има предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС, представляващ ПИ 
№10135.2557.326 по одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на 
район „Приморски” със заповед №РД-18-92/ 14.10.2008 г. на ИД на АГКК, 
целият с площ 1969 кв.м., идентичен с УПИ ХVІІІ-„за обществено 



обслужване”, кв.682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, при граници: ПИ  
10135.2557.97; 10135.2557.69; 10135.2557.325; 10135.2557.96. 
         Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да състави 
Акт за частна общинска собственост за горепосочения имот. 
 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-1, отсъстват-11, не участва в 
гласуването-1/ 
 
 
 
 

3136-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо от д-р Лазар Пашков – управител на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина I Варна” ЕООД с вх.№ ОС 11-
7400/3/27.01.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за бракуване на 
автомобил марка ВАЗ 2101, рама ХТА210100С4124873, двигател № 
6677415, с рег. № В 2695 КХ. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

3137-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във с писмо от 
д-р Галина Павлова – управител на „Диагностично консултативен център V 
– Св.Екатерина” ЕООД с вх.№ ОС 11-9903/2/31.01.2011 г. Общински съвет 
– Варна, дава съгласие за бракуване на следните ДМА: 

1. апарат ЕКГ 6 – канален 
2. апарат ЕКГ 1 – канален 
3. аудиометър УНГ 
4. бебешко корито 
5. везни аналитични 
6. дерматоскоп 
7. офталмоскоп 
8. холтерна система ЕКГ 
9. автомобил Форд Фиеста, с рег.№ В 5978 СК. 

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

3138-11. На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/21/31.01.2011 г., Общински 



съвет Варна приема отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2010 г., 
съгласно приложение 1. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
3139-11. На основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9, 

изречение 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
РД 11-9302/30/07.02.2011 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
за 2011 г.”, приета с Решение № 2941-2(31)/19,20.01.2011 г.. на Общински 
съвет Варна, както следва: 
   1. Към точка 2.1 Имоти-общинска собственост за продажба чрез 
публичен търг, за които предстои вземане на решение от Общински 
съвет-Варна за продажбата им, респ. публично-частно партньорство от 
„Годишната програма за управление и разпродажба с имоти-общинска 
собственост за 2011 г.”, се добавя следния текст: 
 

 
№  

АОС Административен адрес Правно основание 

1. 5729/2009 г С.о „Пчелина”  

УПИ ХІ-158 с площ 513,00 
м2.  

 

Чл. 35, ал. 1  - търг 

2. 6278/2010 г. Ул. „Веслец” № 36, 
представляващ сграда със 
застроена площ 61 м2 и земя – 
УПИ ХІ-18 с площ 330 м2 

 

Чл. 35, ал. 1  - търг 

3. 5143/2008 г. М. Зеленика 

ПИ 10135.5545.3521 с площ 
253 м2 

Чл. 35, ал. 1  - търг 

4. 5179/5179 г.  Ул. „Академик Курчатов” № 1 

ПИ 10135.3515.1732 с площ 697 
м2 

Чл. 35, ал. 1  - търг 

5. 5168/2008 г., Чайка, 19-ти п.р. на гр. Варна, 

ПИ 10135.2562.211 с площ 350 
м2 

Чл. 35, ал. 1   



 

     2.Към точка 2.2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна  
от „Годишната програма за управление и разпродажба с имоти-общинска 
собственост за 2011 г.”, се добавя следния текст: 
 
 

№ АОС  Административен адрес  Правно основание 
1.  2452/2002 г.  

  

 , ул. „Роза” № 31,  
     представляващ 220/235 м2 от   

П   ПИ  10135.2553.256   

 

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС – 
ликвидиране на съсобственост 

2. 6296/2010 г.   „Боровец – юг” 43/788 м2 

ПИ 10135.5504.1666 

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС – 
ликвидиране на съсобственост 

3. 5647/2009 г. Ул. „Д-р А. Недялков” 

ПИ 10135.1502.15 

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС – 
ликвидиране на съсобственост 

      
    3. Към точка 2.3. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна  
от „Годишната програма за управление и разпродажба с имоти-общинска 
собственост за 2011 г.”, се добавя следния текст: 
 

№ АОС  Административен адрес  Правно основание 
1. 4881/2008 г.  

  

 ул. „Селиолу” № 1 а 

 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС  

2. 5647/2009 г. Ул. „Отец Паисий” № 9 -223 м2 
ид. части от  

ПИ 10135.5504.1666 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

3. 5647/2009 г. Ул. „Отец Паисий” № 9 -258 м2 
ид. части от  

ПИ 10135.5504.1666 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

4. 6071/2010 Ул. „Бял Крем” № 7 

ПИ 10135.2553.343 – 270512 м2 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

5. 6286/2010 с. Каменар Чл. 35, ал.3 от ЗОС 



ул. „Липа” № 2,4 

УПИ І-253,254-605 м2 
6. 3761/2006 г. Ул. „Подвис” № 25 Чл. 35, ал.3 от ЗОС 
7. 5237/2008 г. Ул. „Кирил и Методий” № 91 Чл. 35, ал.3 от ЗОС 
8. 6075/2010 г. Ул. „Петър Райчев” № 17 Чл. 35, ал.3 от ЗОС 
9. 6182/2010 г. С. Каменар, ул. „Бреза” 19-20 Чл. 35, ал.3 от ЗОС 
10. 4660/2007 г. С. Каменар, ул. „Хан Крум” 19 Чл. 35, ал.3 от ЗОС 
11. 2319/2002 г. Жк Младост, ТК „Супер” 59 

Модул № 41 

Чл. 35, ал.3 от ЗОС 

 
/за-32, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 

3140-11. 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 с вх.№ РД 10-9200/592/12.01.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на  Дейност „Хранителен комплекс” при Община Варна, част от 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, 
ІІ-ри м.р., кв. 9,  ПИ № 10135.3512.240 (УПИ Х-233, 234-„за спортно-
атракционен  комплекс”), Спортно-атракционен комплекс “Младост”, 
представляваща „детска сладкарница” със застроена площ 255 (двеста 
петдесет и пет) кв.м. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 
4915/10.04.2008г. и АОС № 5638/14.04.2009г.   

Безвъзмездното управление се учредява на Дейност „Хранителен 
комплекс” при Община Варна за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед  за 
безвъзмездно управление на Дейност „Хранителен комплекс” при Община 
Варна, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 
 
 
 
 



3141-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1, т.1 от 
ЗОС и чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх.№ РД 11-9302/20/31.01.2011 г., Общински съвет – Варна 
определя предназначението на жилища – частна общинска собственост като 
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”, находящи се в гр.Варна, ул.”Ана Феликсова” № 12, 
както следва: 
 
№ по ред Вход Етаж Апартаме

нт 
Площ/кв.м./ АОС Идентификатор по КК 

1 1 4 22 69,22 6316/11 10135.3511.520.1.30 
2 1 4 24 69,22 6317/11 10135.3511.520.1.32 
3 1 6 33 60,50 6318/11 10135.3511.520.1.41 
4 1 8 50 54,30 6319/11 10135.3511.520.1.58 
5 2 2 3 69,22 6320/11 10135.3511.520.1.92 
6 2 2 4 69,22 6321/11 10135.3511.520.1.93 
7 2 3 7 69,22 6322/11 10135.3511.520.1.97 
8 2 3 8 69,22 6323/11 10135.3511.520.1.98 
9 2 4 12 69,22 6324/11 10135.3511.520.1.103 

10 2 5 16 69,22 6325/11 10135.3511.520.1.109 
11 3 2 3 69,23 6326/11 10135.3511.520.1.270 
12 3 3 11 69,23 6327/11 10135.3511.520.1.273 
13 3 3 13 68,14 6328/11 10135.3511.520.1.274 
14 3 4 21 68,14 6329/11 10135.3511.520.1.278 
15 3 5 27 69,23 6330/11 10135.3511.520.1.281 

 
  /Резултат от поименно явно гласуване 

 за-36, против-2, въздържали се-3, отсъстват-10/ 
 
 
 
 
 
 3142-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 т.3 от 
ЗОС и чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ  и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ РД 11-9302/20/31.01.2011 г., Общински съвет – Варна 
определя предназначението на жилища – частна общинска собственост като 
фонд “Ведомствени”, находящи се в гр.Варна, ул.”Ана Феликсова” № 12, 
както следва: 
 

№ по 
ред 

Вход Етаж Апартамент Площ/кв.м./ АОС Идентификатор по КК 

1 1 2 7 69,22 6311/11 10135.3511.520.1.15 
2 1 2 8 69,22 6312/11 10135.3511.520.1.16 
3 1 3 9 60,50 6313/11 10135.3511.520.1.17 
4 1 3 14 69,22 6314/11 10135.3511.520.1.22 
5 1 4 21 69,22 6315/11 10135.3511.520.1.29 
6 3 5 29 68,14 6331/11 10135.3511.520.1.282 
7 3 7 45 68,14 6332/11 10135.3511.520.1.291 
8 3 9 61 68,14 6333/11 10135.3511.520.1.297 
9 3 10 69 68,14 6334/11 10135.3511.520.1.300 

10 3 11 77 68,14 6336/11 10135.3511.520.1.303 



 
 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-36, против-2, въздържали се-3, отсъстват-10/ 

 
 3143-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1, т.4 от 
ЗОС и чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх.№ РД 11-9302/20/31.01.2011 г., Общински съвет – Варна 
определя прендазначението на жилища – частна общинска собственост като 
фонд “Резервни”, находящи се в гр.Варна, ул.”Ана Феликсова” № 12, 
както следва: 
 

№ по 
ред 

Вход Етаж Апартамент Площ/кв.м./ АОС Идентификатор по КК 

1 1 2 1 60,50 6306/11 10135.3511.520.1.9 
2 1 2 2 54,30 6307/11 10135.3511.520.1.10 
3 1 2 3 61,74 6308/11 10135.3511.520.1.11 
4 1 2 5 69,22 6309/11 10135.3511.520.1.13 
5 1 2 6 69,22 6310/11 10135.3511.520.1.14 

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-36, против-2, въздържали се-3, отсъстват-10/ 

 
 
 

 
3144-11. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.1, т.4 

от ЗОС и чл.2, ал.2  от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ СДЖ 11-9303/1/07.02.2011 г. Общински съвет – 
Варна прехвърля от фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” във фонд „Резервен” следното жилище: 

  ап.60, находящ се в гр. Варна, жк. „Младост” № 103, вх.6, ет.2 
  За имота има съставен АОС № 5277/2008 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-2, отсъстват-11/ 
 
 
 
 
 

3145-11. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 41284/07.02.2011 г., 



Общински съвет – Варна отменя свое Решение № 2582-11  от протокол № 
26/11,12.08.2010 г. 

/за-26, против-0, въздържали се-1/ 
 

       3146-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
предл. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 41284/07.02.2011 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, с която е определена пазарната 
стойност на земя с площ 20 (двадесет) м2 ид. части, под модул № 36, 
разположен в имот частна общинска собственост с идентификатор № 
10135.3512.140 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
дванадесет.сто и четиридесет), идентичен с УПИ І-общ. обслужване целия с 
площ 1 547 (хиляда петстотин четиридесет и седем) м2, с административен 
адрес  „Орехчето” в размер на 5 850 (пет хиляди осемстотин и петдесет) 
лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1(един) м2  - 292,50 (двеста 
деветдесет и два лева и петдесет стотинки) лева без ДДС. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
  3147-11. 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 48847/07.02.2011 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 
община Варна, с.Константиново, ул.”Васил Левски” №1 А, 
представляващ земя с площ 578,59(петстотин седемдесет и осем. петдесет 
и девет) кв. м. идеални части от УПИ № ІV-52 (четири-петдесет и две), 
целият с площ 1 413,59(хиляда четиристотин и тринадесет. петдесет и 
девет) кв. м., при граници на имота: УПИ № VІІІ-555 (осем-петстотин 
петдесет и пет), УПИ №ІІ-53 (две-петдесет и три) и УПИ № ІІІ-51 (три-
петдесет и едно), УПИ №V(пет-озеленяване) в размер на 7 910,00(седем 
хиляди деветстотин и десет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1,00 (един) кв. м. – 13,67 (тринадесет лева и шестдесет и седем 
стотинки) лева без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 



 

3148-11. 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.№ ЗАО 48847/07.02.2011 г., Общински 
съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, 
от една страна, и от друга страна –  Еленка Иванова Петкова и Андрей 
Великов Петков, (в СИО), чрез продажба на имот – общинска собственост, 
находящ се в община Варна, с.Константиново, ул.”Васил Левски” №1 А,  
представляващ земя с площ 578,59(петстотин седемдесет и осем. петдесет и 
девет) кв. м. идеални части от УПИ № ІV-52 (четири-петдесет и две), 
целият с площ 1 413,59 (хиляда четиристотин и тринадесет. петдесет и 
девет) кв. м., при граници на имота: УПИ № VІІІ-555 (осем-петстотин 
петдесет и пет), УПИ №ІІ-53 (две-петдесет и три) и УПИ № ІІІ-51 (три-
петдесет и едно) . 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5958/20.04.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от  7 910,00(седем хиляди деветстотин и десет) лева без включен 
ДДС, на съсобствениците Еленка Иванова Петкова и Андрей Великов 
Петков (в СИО при равни квоти). 

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

3149-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх.№ ОБС-6-94.Д/2/11.02.2011 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, м.”Ракитника”,  представляваща земя с площ 
18,00(осемнадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5426.2418(десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две 
хиляди четиристотин и осемнадесет), целият с площ 803,00 (осемстотин и 
три) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.5426.493, ПИ 
№10135.5426.2419, ПИ №10135.5426.491, ПИ №10135.5426.489, ПИ 
№10135.5426.490, ПИ № 10135.5426.9531 в размер на 500,00(петстотин) 
лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 27,77 



(двадесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки) лева без включен 
ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 

3150-11. 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.№ ОБС-6-94.Д/2/11.02.2011 г., Общински 
съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна –  Димитър Стефанов Димов и 
Богданка Атанасова Димова(в СИО), чрез продажба на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, м.”Ракитника” представляваща земя 
с площ 18,00(осемнадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5426.2418 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и 
шест.две хиляди четиристотин и осемнадесет), целия с площ 803,00 
(осемстотин и три) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.5426.493, ПИ 
№10135.5426.2419, ПИ №10135.5426.491, ПИ №10135.5426.489, ПИ 
№10135.5426.490, ПИ №10135.5426.9531. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6063/20.04.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за 
сумата от 500,00(петстотин) лева без включен ДДС, на съсобствениците -  
Димитър Стефанов Димов и Богданка Атанасова Димова  (в СИО). 

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

 
 
 
 
 

3151-11. 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 7646/11.02.2011 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, м.”Ракитника”,  представляваща земя с площ 264,00( двеста 
шестдесет и четири) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5426.2419 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две 
хиляди четиристотин и деветнадесет), целия с площ 816,00 (осемстотин и 
шестнадесет) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.5426.493, ПИ 
№10135.5426.495, ПИ №10135.5012.45, ПИ №10135.5426.491, 
10135.5426.2418 в размер на 7 750,00(седем хиляди седемстотин и петдесет) 



лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 29,36 
(двадесет лева и тридесет и шест стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 

3152-11. 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.№ ЗАО 7646/11.02.2011 г., Общински съвет 
– Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна, и от друга страна –  Валентина Димитрова Ганева, чрез 
продажба на имот – общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 
м.”Ракитника” представляваща земя с площ 264,00(двеста шестдесет и 
четири) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5426.2419 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две хиляди 
четиристотин и деветнадесет), целия с площ 816,00 (осемстотин и 
шестнадесет) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.5426.493, ПИ 
№10135.5426.495, ПИ №10135.5012.45, ПИ №10135.5426.491, 
10135.5426.2418 . 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6064/20.04.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 7 750,00(седем хиляди седемстотин и петдесет) лева без 
включен ДДС, на съсобственичката Валентина Димитрова Ганева. 

 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-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 
 
 
 
           3153-11. 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 11-9302/40/11.02.2011 г, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ  Поземлен имот с 
идентификатор 10135.5502.572 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и две.петстотин седемдесет и две) с площ 424 (четиристотин 
двадесет и четири) м2., находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. 
„Манастирска” № 1, в размер на  133 090 (сто тридесет и три хиляди и 
деветдесет) лева , без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  - 



313,89 (триста и тринадесет лева и осемдесет и девет стотинки) лева, без 
ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването -2/ 
 

3154-11. 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 11-9302/40/11.02.2011 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. „Манастирска” № 1, представляващ  Поземлен имот с 
идентификатор 10135.5502.572 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и две.петстотин седемдесет и две) с площ 424 (четиристотин 
двадесет и четири) м2.при граници:  ПИ 10135.5502.271 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и два.двеста седемдесет и едно); ПИ 
10135.5502.381 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
два. триста осемдесет и едно); ПИ 10135.5502.382 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две. триста осемдесет и две) ; ПИ 
10135.5502.385 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.триста осемдесет и пет) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
831/28.09.98  г. 
         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  133 090 (сто тридесет и три хиляди 
и деветдесет) лева, без  включено ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  13 309  (тринадесет хиляди триста и 
девет) 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. удостоверени. .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 13 309  (тринадесет 
хиляди триста и девет) 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  250,00 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-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването -2/ 
 
 
 
 

3155-11. 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 11-9302/39/11.02.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ  Поземлен имот с 
идентификатор 10135.5502.571 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и две.петстотин седемдесет и едно) с площ 389 (триста осемдесет 
и девет) м2., находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Манастирска” 
№ 3, в размер на  122 100 (сто двадесет и две хиляди и сто) лева , без  
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 313,88 (триста и 
тринадесет лева и осемдесет и осем стотинки) лева, без ДДС. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването -2/ 
 

 
 
 

3156-11. 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 11-9302/39/11.02.2011 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. „Манастирска” № 3, представляващ  Поземлен имот с 
идентификатор 10135.5502.571 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и две.петстотин седемдесет и едно) с площ 389 (триста осемдесет 
и девет)  м2.при граници:  ПИ 10135.5502.271 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и два.двеста седемдесет и едно); ПИ 
10135.5502.569 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
два. петстотин шестдесет и девет); ПИ 10135.5502.380 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две. триста осемдесет) ; ПИ 
10135.5502.381 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 



две.триста осемдесет и едно), ПИ 10135.5502.382 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. пет хиляди петстотин и две. триста осемдесет и две); ПИ 
10135.5502.572 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.петстотин седемдесет и две) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
830/28.09.98  г. 
         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  122 100 (сто двадесет и две хиляди 
и сто) лева, без  включено ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на  12 210  (дванадесет хиляди двеста и десет) 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. удостоверени. .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 12 210 (дванадесет 
хиляди двеста и десет) 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  250,00 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-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 
 
 
 

3157-11. 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 11-9302/36/11.02.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен 
имот  ХІІІ-общ (тринадесет – общ.) с площ 730,00 (седемстотин и тридесет) 
м2., находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Звездица, ул. „Вега”, в 
размер на   30 200 (тридесет хиляди и двеста) лева, без  включен ДДС, при 



пазарна стойност на 1 (един) м2 - 41,37 (четиридесет и един лева и тридесет 
и седем стотинки) лева, без ДДС.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 

 
 
 
 

3158-11. 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 11-9302/36/11.02.2011 г., Общински 
съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в Област 
Варна, Община Варна, с. Звездица, ул. „Вега”, представляващ  Урегулиран 
поземлен имот  ХІІІ-общ (тринадесет – общ.) с площ 730,00 (седемстотин и 
тридесет) м2   при граници:  ул. „Вега”, УПИ ХІV-общ (четиринадесет – 
общ), УПИ ХІІ – общ. (дванадесет– общ). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 6174/2010 
г. 
         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  30 200 (тридесет хиляди и двеста) 
лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна 
цена  в размер на 3 200 (три хиляди и двеста) 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 3 200 (три хиляди и 
двеста) 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  250,00 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-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 

3159-11. 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 11-9302/27/02.02.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен 
имот ХІV-общ (четиринадесет – общ.) с площ 690,00 (шестстотин и 
деветдесет) м2., находящ се в Област Варна, Община Варна, с. Звездица, ул. 
„Вега”, в размер на  28 500 (двадесет и осем хиляди и петстотин) лева, без  
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 41,30 (четиридесет и 
един лева и тридесет стотинки) лева без ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 
 
 
 

3160-11. 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 11-9302/27/02.02.2011 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в Област 
Варна, Община Варна, с. Звездица, ул. „Вега”, представляващ  Урегулиран 
поземлен имот  ХІV-общ (четиринадесет – общ.) с площ 690,00 
(шестстотин и деветдесет) м2 при граници:  ул. „Вега”, УПИ ХV-
общ(петнадесет – общ), УПИ ХІІІ – общ. (тринадесет – общ) 

   За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 6175/2010 
г. 
         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  28 500 (двадесет и осем хиляди и 
петстотин) лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  2 850  (две  осемстотин и петдесет) 
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 2 850  (две  
осемстотин и петдесет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 



2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  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-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 
 
 
 

3161-11. 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 11-9302/25/02.02.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
3231 (три хиляди двеста тридесет и едно) с площ  962.00 (деветстотин 
шестдесет и два) м2, находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев”, при граници: 
ПИ 1428 (хиляда четиристотин двадесет и осем), път, път, ПИ 3470 (три 
хиляди четиристотин и седемдесет), ПИ 3469 (три хиляди четиристотин 
шестдесет и девет), в размер на  61 600 (шестдесет и една хиляди и 
шестстотин) лева , без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
64,03 (шестдесет и четири лева и три стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 
 
 
 

3162-11. 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 11-9302/25/02.02.2011 г., Общински 



съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
жк „Изгрев”, представляващ ПИ с идентификатор 3231 (три хиляди двеста 
тридесет и едно) с площ  962.00 (деветстотин шестдесет и два) м2, при 
граници: ПИ 1428 (хиляда четиристотин двадесет и осем), път, път, ПИ 
3470 (три хиляди четиристотин и седемдесет), ПИ 3469 (три хиляди 
четиристотин шестдесет и девет), 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5311/07.11.2008 г. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  61 600 (шестдесет и една хиляди и 
шестстотин) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  6 160,00 (шест хиляди сто и шестдесет) 
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 6 160,00 (шест 
хиляди сто и шестдесет)  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-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 
 
 
 
 

3163-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх.№ ЗАО 25364/07.02.2011 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 



наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ 
№ 10135.5545.3542(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди петстотин четиридесет и две), с площ 525,00 
(петстотин двадесет и пет)кв.м., находящ се в гр. Варна, м.”Зеленика”, 
при граници: ПИ №10135.5545.206, ПИ №10135.5075.20, ПИ № 
10135.5075.56, ПИ №10135.554.209, ПИ №10135.5545.9523, ПИ 
№10135.5545.214, ПИ №10135.5545.216, ПИ № 10135.5545.3333, ПИ 
№10135.5545.205 в размер на 24 930,00(двадесет и четири хиляди  
деветстотин и тридесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
47.49 (четиридесет и седем лв. и четиридесет и девет стотинки) лева без 
ДДС. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 
 
 
 

3164-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх.№ ЗАО 25364/07.02.2011 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се  в  гр.Варна, м.”Зеленика”, представляващ ПИ 
№10135.5545.3542 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди петстотин четиридесет и две), с площ 525,00 
(петстотин двадесет и пет)кв.м., находящ се в гр. Варна, м.”Зеленика”, при 
граници: ПИ №10135.5545.206, ПИ №10135.5075.20, ПИ № 10135.5075.56, 
ПИ №10135.554.209, ПИ №10135.5545.9523, ПИ №10135.5545.214, ПИ 
№10135.5545.216, ПИ № 10135.5545.3333, ПИ №10135.5545. 
  За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6093/02.07.2010 г. 
          Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 24 930,00(двадесет и четири хиляди  деветстотин 
и тридесет) лева без ДДС. 
  Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 2 493,00 (две хиляди четиристотин 
деветдесет и три)лв.  при следните  

Т  Р  Ъ  Ж  Н  И    У  С  Л  О  В  И  Я: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 



1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление, по образец, за участие в търга; 
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 – 
оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/; 
2.4. Удостоверение от съдебно изпълнителна служба при съответния 
Районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу участника 
/оригинал/; 
2.5. Свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи 
и представляващи юридическите лица и едноличните търговци /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 не дължими общински вземания към Община 
Варна /оригинал/; 
2.9. БУЛСТАТ/ ЕИК – удостоверение от Агенция по вписванията 
/оригинал/; 
2.10. Декларация, по образец, за получаване и запознаване с тръжните 
условия; 
2.11. Декларация, по образец, за извършен оглед на обекта; 
2.12. Декларация, по образец, за не разгласа на информацията, предоставена 
във връзка с участието в търга; 
2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 493,00(две хиляди 
четиристотин деветдесет и три)лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00(двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  
 *  Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи.  



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

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването -2/ 
 
 
 
 

3165-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх.№ ОС 11-9302/35/07.02.2011 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с 
явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ 
ПИ №10135.5403.3169(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и три.три хиляди сто шестдесет и девет), с площ 529,00 
(петстотин двадесет и девет) кв. м., находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-
юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.3168, ПИ № 10135.5403.604, ПИ № 
10135.5403.603,  ПИ №10135.5403.9609, ПИ №10135.5403.3170 в размер на 
14 870,00 (четиринадесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева без ДДС 
при пазарна стойност на 1 кв.м. – 28,11(двадесет и осем лева и единадесет 
стотинки)лева без ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 
 
 
 
 3166-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх.№ ОС 11-9302/35/07.02.2011 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна 
общинска собственост,  находящ се  в  гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, 
представляващ  ПИ №10135.5403.3169(десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди сто шестдесет и девет), с 
площ 529,00 (петстотин двадесет и девет) кв. м., находящ се в гр. Варна, м-т 
“Боровец-юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.3168, ПИ № 10135.5403.604, 
ПИ № 10135.5403.603,  ПИ №10135.5403.9609, ПИ №10135.5403.3170 
  За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5976/15.12.2009 г. 



          Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 14 870,00 (четиринадесет хиляди осемстотин и 
седемдесет) лева без ДДС.  
  Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 1 487,00 (хиляда четиристотин 
осемдесет и седем) лева при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 
документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица (оригинал), а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация (оригинал) или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
за еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 
2.4. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
участника/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 не дължими общински вземания към Община 
Варна–оригинал; 
2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по вписванията/оригинал/; 
2.10. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за извършен 
оглед на имота; 
2.12. декларация за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с 
участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 



2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 487,00 (хиляда 
четиристотин осемдесет и седем) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  
*  Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

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

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-40, против-0, въздържали се-2, отсъстват-7, не участват в 
гласуването-2/ 
 
 
 
 

3167-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 
АПК и във връзка с писмо с вх. № РД  10-9302/107/17.02.2011 г. на 
Областния управител на гр.Варна, Общински съвет – Варна допуска 
поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 3030-
10/31/19,20.01.2011 г.  на Общински съвет – Варна, както следва: 
Административният адрес на имота – публична държавна собственост 
вместо ул.„Цар Калоян” № 25 да се чете ул.„Цар Калоян” № 5. 

/за-28, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

3168-11. I.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА 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. № ОС-11-2600/12/17.02.2011 г. от изпълнителния директор на 
„Спортен комплекс Варна” АД и предложение с вх.№ ОС 11-
94.А/3/02.03.2011 г. от Андрей Василев – общински съветник, Общински 
съвет - Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна - 
общинския съветник г-н Красимир Узунов, да участва в Общото събрание 
на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД, насрочено за 17.03.2011 



год. /а при условията на чл. 227 от ТЗ – за 31.03.2011г. от 10.00 часа/ и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на член от 
Съвета на директорите  /проект за решение: ОС освобождава от член от 
Съвета на директорите – Димитър Димитров, като го освобождава от 
отговорност за дейността му/ - Да участва в разискванията по тази точка 
и да гласува за освобождаването на Димитър Димитров и за 
освобождаването му от отговорност за дейността му 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на член на Съвет на 
директорите / проект за решение: ОС избира член на Съвет на директорите” 
- Да участва в разискванията по тази точка и да гласува за избора на 
Стен Иванов Лазаров като член на Съвета на директорите – 
представител на акционера Община Варна.  

 
II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,, Общински съвет – 

Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс Варна” АД, представителят на акционера Община 
Варна общинския съветник г-н Красимир Узунов, на следващото заседание 
на Общинския съвет -Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-42, против-0, въздържали се-0, отсъстват-9/ 
 

 
 
 
 

3169-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8. от ЗМСМА, чл. 70, ал. 3 от 
Закона за концесиите и чл. 110, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона 
за концесиите, като взе предвид Годишен доклад на комисията за контрол 
на концесионните договори при Община Варна и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх.№ Д-3-9200/792/09.02.2011 г., Общински съвет – 
Варна изменя Договор рег. № Д-3-9200 /792/ от 03.10.2003 г. за концесия – 
предоставяне правото за извършване на добив на пясък от находище 
“Маница” в землището на кв. Виница, град Варна, както следва: 
 1. Да се запазят стойностите на инвестициите за концесионна дейност 
и на инвестициите за опазване на околната среда, определени в чл. 9, т. 9.4.1 
и чл. 9, т. 9.4.2 от концесионния договор за периода 2009-2013 г. 
 2. Да се измени клауза 9.6 от договора, като се коригират следните 
текстове: 



2.1. понятието “гаранция” да се трансформира в “банкова гаранция от 
българска банка”; 

2.2. размерът на гаранцията по тази клауза следва да се измени в 
посока увеличение и да придобие следния вид: “в размер на периодичното 
концесионно възнаграждение по договора или 2 100 лв.” 
 3. Да се измени клауза 9.7 от договора, като понятието “гаранция” се 
трансформира в “банкова гаранция от българска банка”. 
 4. Да се измени чл. 6.2. от договора, като вместо текста: “както и при 
условията на чл. 75, ал. 2 от Закона за общинската собственост” се запише: 
“както и при условията на чл. 75 от Закона за концесиите”. 
 5. Да се измени чл. 15, т. 15.7 от договора, като вместо текста: “При 
възникване на обстоятелствата по чл. 75, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост”, се запише: “При възникване на обстоятелствата по чл. 75, ал. 
1 от Закона за концесиите”. 
 6. Да се измени чл. 9.8. от договора, като същия придобие следния 
вид: 
 вместо: “9.8. Концесионерът се задължава да отчита тримесечно пред 
Концедента извършената работа по метода “за реално свършена работа” 
съгласно Програмата за ограничаване на вредното въздействие върху 
околната среда, приета от Общински съвет – Варна, по реда установен с 
настоящия договор и организираната от Концедента система за контрол 
върху изпълнението на концесионната дейност. За целта Концесионерът се 
задължава:” 
 да се чете: “9.8. Концесионерът се задължава:” 
 7. В чл. 9.1., 9.6 и 9.7 да се запише актуалната банкова сметка на 
Община Варна, за извършване на дължимите по договора плащания. 
 Възлага на Кмета на Община Варна да уведоми писмено 
Концесионера и да сключи допълнително споразумение към основния 
концесионен договор, след предоставяне от страна на концесионера на 
липсващата част от документацията, дължима за отчитане дейността за 
2009 г. и 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
 
 

3170-11. 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 14108/11.02.2011 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, ул.”Янкул войвода”№44,  представляваща земя с площ 



209,00(двеста и девет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.1502.23 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и две.двадесет и три), целият с 
площ 269,00(двеста шестдесет и девет)кв. м., при граници на имота: ПИ № 
10135.1502.21, ПИ №10135.1502.22, ПИ №10135.1502.24, ПИ 
№10135.1502.25, ПИ №10135.1502.203, ПИ №10135.1502.16 в размер на 94 
800,00(деветдесет и четири хиляди и осемстотин) лева без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 453,59 (четиристотин петдесет 
и три лева и петдесет и девет стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 
 

 
 
 
3171-11. 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.№ЗАО 14108/11.02.2011 г., Общински съвет 
– Варна решава да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна, и от друга страна –  Стоян Великов Радев, чрез продажба на 
имот – общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Янкул 
войвода” №44,  представляваща земя с площ 209,00(двеста и девет) кв. м. 
идеални части от ПИ № 10135.1502.23 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и две.двадесет и три), целия с площ 269,00(двеста 
шестдесет и девет)кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.1502.21, ПИ 
№10135.1502.22, ПИ №10135.1502.24, ПИ №10135.1502.25, ПИ 
№10135.1502.203, ПИ №10135.1502.16    

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 3887/15.06.2006 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от  94 800,00(деветдесет и четири хиляди и осемстотин) лева без 
включен ДДС, на съсобственика Стоян Великов Радев с постоянен адрес 
гр.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-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 
 
 
 
 
 



3172-11. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-1102/4/22.02.2011 г., 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 2305-4  по  Протокол № 
41/17.12.2002г. на Общински съвет-Варна, с което се учредява безвъзмездно 
право на ползване за срок от 10 години на Окръжна прокуратура-Варна 
върху общински имот – жилище – апартамент № 25, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Гладстон”, бл. 1, вх. А, ет. 7. 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна  
осъществяването на всички действия по прекратяване на Договор № Д-3-
9200/422/13.06.2003г., сключен между Община Варна и Окръжна 
прокуратура-Варна за безвъзмездно ползване на имот-частна общинска 
собственост, находящ се в Варна, ул. „Гладстон”, бл. 1, вх.А, ет. 7,  
представляващ апартамент № 25 със застроена площ 91,16 кв.м., състоящ се 
от коридор,  три стаи, кухня-трапезария, баня, тоалет, килер и две тераси, 
заедно с изба № 25 с площ 3,68 кв.м., актуван като частна общинска 
собственост с АОС №  2543/20.12.2002г. 

/за-36, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
3173-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал.1, т.3 

от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖГНПОЖ по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ РД 11-1102/4/22.02.2011 г., Общински съвет – Варна 
включва имот-частна общинска собственост, находящ се в Варна, ул. 
„Гладстон”, бл. 1, вх.А, ет. 7, представляващ апартамент № 25 със застроена 
площ 91,16 кв.м., състоящ се от коридор,  три стаи, кухня-трапезария, баня, 
тоалет, килер и две тераси, заедно с изба № 25 с площ 3,68 кв.м., актуван 
като частна общинска собственост с АОС №  2543/20.12.2002г., във фонд 
„Ведомствен”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-43, против-0, въздържали се-0, отсъстват-8/ 
 
 
 
 
 

3174-11. 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 11-9302/45/21.02.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Подвис”, 25-ти подрайон 



и представляващ поземлен имот  с идентификатор 10135.2554.531, целия с 
площ 3 331кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор 
на АГКК, идентичен с УПИ І”за жилищно строителство”,  предмет на АОС 
№5722/30.06.2009г., в размер на 1 557 850лв., без включен ДДС.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-37, против-1, въздържали се-5, отсъстват-8/ 
 
 
 

 
3175-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 

ЗОС, във връзка с чл.28, ал.1, чл.82, ал.1, т.1 и по реда на чл.98 и следващи 
от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на община Варна с вх.№ РД 11-
9302/45/21.02.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба 
чрез публично оповестен конкурс на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Подвис”, 25-ти подрайон и представляващ 
поземлен имот  с идентификатор 10135.2554.531, целия с площ 3 331кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, идентичен с 
УПИ   І”за жилищно строителство”,  предмет на АОС №5722/30.06.2009г., при цена в 
размер на 1 557 850лв., без включен ДДС, представляваща: 

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на Многофункционална спортна зала, в двора на І-ва Езикова 
гимназия, със стилна метална структура, изработена от конструктивни 
елементи от съвременни материали – поликарбонатни плоскости, 
пропускащи светлината, разположена в имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул.”Подвис” №29, 25-ти подрайон и 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.247, целия с 
площ 14 223кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор 
на АГКК, идентичен с УПИ ІІ-247-”за училище”,  предмет на АОС 
№941/06.01.1999г. Залата да бъде съобразена с изискванията за тренировка 
и провеждане на състезания за следните видове спорт: баскетбол, волейбол, 
хандбал, минифутбол, тенис, борба, бокс и бойни изкуства. Минималната 
площ на игралното поле да бъде 44м. х 22м., да има стационарни трибуни, 
да се проектира топла връзка с учебната сграда, да се предвиди пригаждане 
на залата за училищни тържества, концерти изложби и други масови 
прояви. В обслужващата зона за спортисти да се предвидят: входен 
вестибюл; портиерна; гардеробна; санитарни възли, по един за мъже и 
жени; рекреация; 2 /две/ отборни съблекални по 30 /тридесет/ места със 
съответните санитарни помещения към тях; административни помещения и 
помещения за треньорска и съдийска дейност. Обслужващата зона за 



зрителите да обхваща вестибюл – 90,00кв.м.; гардероб; фоайе – 120,00кв.м. 
и тоалетни, като общата стойност възлиза на 1 557 850лв., без включен 
ДДС. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4 представят удостоверение от Централния професионален регистър 

на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – 
първа група или договор за изпълнение на строителството на 
Многофункционалната спортна зала в двора на І-ва Езикова гимназия с 
едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група; 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството. 

 

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

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

    2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на 
строителите /ДВ, бр.108/2006 г./ – първа група или договор за изпълнение 
на строителството на Многофункционалната спортна зала в двора на І-ва 
Езикова гимназия с едноличен търговец или юридическо лице, 
притежаващо удостоверение от Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа 
група; 

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

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 155 785лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от      2 000лв., с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

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



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

 

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

 

3.1. Фирмена адекватност:  
К1 –  разлика между предложената цена за имота – частна общинска 

собственост и стойността на инвестицията в размер на 1 557 850лв. – 50%; 
К2 – срок за изпълнение /не по-кратък от 4 (четири) месеца и  не по-

дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж за Многофункционалната спортна зала 
(взема се по-късната дата от двете)/ – 50%. 

 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 
 

където:  
К1 = (РЦучастник / РЦмакс) х 50 
РЦучастник – разлика между предложената от кандидата цена за 

имота – частна общинска собственост и стойността на инвестицията в 
размер на 1 557 850лв.;  

РЦмакс – максимална оферирана разлика между предложената цена 
за имота – частна общинска собственост и стойността на инвестицията в 
размер на 1 557 850лв.; 

К2 = (СИмин. / СИучастник) х 50 
СИмин. – минимален офериран срок за изпълнение; 
СИучастник – срок за изпълнение, предложен от кандидата. 
 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия и 
да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на  0,5% на ден,  но не повече от 15% от 
размера на инвестицията – 1 557 850лв., без включен ДДС, при неспазване 
на срока за изпълнение на инвестицията – проектиране, изграждане, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на 
Многофункционална спортна зала, в двора  на І-ва Езикова гимназия, със 
стилна метална структура, изработена от конструктивни елементи от 
съвременни материали – поликарбонатни плоскости, пропускащи 
светлината, разположена в имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Подвис” №29, 25-ти подрайон и представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2553.247, целия с площ 14 223кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 



№РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, идентичен с 
УПИ ІІ-247-”за училище”,  предмет на АОС №941/06.01.1999г.; 

5.2. разликата между предложената от кандидата цена за имота – 
частна общинска собственост и стойността на инвестицията – 1 557 850лв., 
се превежда в приход на бюджета на Община Варна преди подписване на 
договора; 

5.3. собствеността върху имота – частна общинска собственост се 
прехвърля след представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация 
на Многофункционалната спортна зала; 

5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник преди конкурса, се задържат 5% за срок от 
12 месеца, считано от датата на подписване на договора, като гаранция за 
добро изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от 
размера на депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имот–публична 
общинска собственост, предмет на АОС №941/06.01.1999г. и находящ се в 
гр.Варна, ул.”Подвис” №29, 25-ти подрайон, след изтичане на срок от 12 
месеца, считано от датата на подписване на договора или в случай на 
невъвеждане в експлоатация на Многофункционалната спортна зала, 
договора се счита за прекратен по вина на изпълнителя, а извършените 
подобрения и приращения стават общинска собственост. 

5.6 писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
участника. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни и монтажни работи, оборудването, обзавеждането и 
въвеждането в експлоатация на Многофункционалната спортна зала, в 
двора  на І-ва Езикова гимназия от спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, да се осъществява от оторизиран експерт ОП 
“Инвестиционна политика” и от експерти от дирекция “Образование” и 
дирекция “Младежки дейности и спорт” при Община Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-37, против-1, въздържали се-5, отсъстват-8/ 

 
 
 
 
 
3176-11. 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 11-9302/51/23.02.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 



пазарните оценки, изготвени от независими оценители, във връзка с 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна 
общинска собственост, а именно: 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2554.42, идентичен с УПИ 
VІІІ-”за студентски общежития и трафопост”, целия с площ 2 294кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дубровник”, кв.33 на 24-ти подрайон, предмет на АОС 
№3216/17.11.2004г., в размер на 1 052 350лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.5501.64, целия с площ 10 
227кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-73/ 23.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, Южна промишлена зона, предмет на АОС 
№1022/17.03.1999г., в размер на 870 000лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.211, идентичен с УПИ 
VІ-общ, целия с площ 350,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка”, кв.3 на 19-ти 
подрайон, предмет на АОС №5168/ 20.10.2008г., в размер на 177 450лв., без 
включен ДДС; 

– поземлен имот №134, целия с площ 8 649кв.м., находящ се в 
гр.Варна, к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, предмет на №2366/15.05.2002г., 
в размер на 2 900 200лв., без включен ДДС. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-34, против-2, въздържали се-5, отсъстват-9, не участва в 
гласуването-1/ 
 
 
 

 
3177-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 

ЗОС, във връзка с чл.28, ал.1, чл.82, ал.1, т.1 и по реда на чл.98 и следващи 
от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№РД 11-
9302/51/23.02.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба 
чрез публично оповестен конкурс на имоти – частна общинска собственост, 
а именно: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.2554.42, идентичен с УПИ 
VІІІ-”за студентски общежития и трафопост”, целия с площ 2 294кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Дубровник”, кв.33 на 24-ти подрайон, предмет на АОС 
№3216/17.11.2004г.; 



- поземлен имот с идентификатор 10135.5501.64, целия с площ 10 
227кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-73/ 23.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, Южна промишлена зона, предмет на АОС 
№1022/17.03.1999г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.2562.211, идентичен с УПИ 
VІ-общ, целия с площ 350,00кв.м., по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка”, кв.3 на 19-ти 
подрайон, предмет на АОС №5168/20.10.2008г.; 

- поземлен имот №134, целия с площ 8 649кв.м., находящ се в 
гр.Варна, к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, предмет на №2366/15.05.2002г.,  
при цена в размер на 5 000 000лв., без включен ДДС, представляваща:  

- изграждане по одобрен от Община Варна инвестиционен проект, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на нова сграда на НУ 
„Васил Левски”, както и проектиране и изграждане на парково осветление и 
ограда на двора на училището (стойност с непредвидените разходи 
4 433 856,45лв.) в имот – публична общинска собственост, находящ се в 
гр.Варна, район „Аспарухово”, ул.”Найчо Цанов” №14, кв.70 по плана на 
28-ми подрайон и представляващ УПИ І-1086”за начално училище”, одобрен 
съгласно Заповед №Г-339/ 12.12.2006г. на Зам. Кмета на Община Варна, 
целия с площ 5 030кв.м., предмет на АОС №4599/10.09.2007г.; 

- изграждане по одобрен от Община Варна инвестиционен проект, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на 
Многофункционална сграда (стойност с непредвидените разходи 566 
143,55лв.) в двора на МГ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Захари Стоянов”, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка”, 19-ти подрайон, целия с площ 
14 100кв.м., предмет на АОС №2078/31.08.2001г.,  
на обща стойност в размер на 5 000 000лв., без включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични 

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4 представят удостоверение от Централния професионален регистър 

на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – 
първа група или договор за изпълнение на строителството на нова сграда на 
НУ „Васил Левски”, както и проектиране и изграждане на парково 



осветление и ограда на двора на училището с едноличен търговец или 
юридическо лице, притежаващо удостоверение от Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група; 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството. 

 

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

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

 2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група или договор за изпълнение на 
строителството на нова сграда на НУ „Васил Левски”, както и проектиране 
и изграждане на парково осветление и ограда на двора на училището и на 
Многофункционалната сграда с едноличен търговец или юридическо лице, 
притежаващо удостоверение от Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа 
група; 

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

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 500 000лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от      2 000лв., с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

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

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

 

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

 

К1 –  разлика между предложената цена за имотите – частна 
общинска собственост и стойността на инвестицията в размер на 5 000 
000лв., без включен ДДС – 50%; 

К2 – срок за изпълнение (не по-кратък от 6 (шест) месеца и  не по-
дълъг от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс участник – 50%. 

 

4. Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 
където:  
К1 = (РЦучастник / РЦмакс) х 50 



РЦучастник – разлика между предложената от кандидата цена за имотите – 
частна общинска собственост и стойността на инвестицията в размер на 5 
000 000лв., без включен ДДС;  
РЦмакс – максимална оферирана разлика между предложената цена за 
имотите – частна общинска собственост и стойността на инвестицията в 
размер на 5 000 000лв., без включен ДДС; 

К2 = (СИмин. / СИучастник) х 50 
СИмин. – минимален офериран срок за изпълнение; 
СИучастник – срок за изпълнение, предложен от кандидата. 

 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия и 
да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на  0,5% на ден,  но не повече от 15% от 
размера на инвестицията – 5 000 000лв., без включен ДДС, при неспазване 
на срока за изпълнение на инвестицията: изграждане по одобрен от Община 
Варна инвестиционен проект, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на нова сграда на НУ „Васил Левски”, както и проектиране и 
изграждане на парково осветление и ограда на двора на училището в имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр.Варна, район 
„Аспарухово”, ул.”Найчо Цанов” №14, кв.70 по плана на 28-ми подрайон и 
представляващ УПИ І-1086”за начално училище”, одобрен съгласно Заповед №Г-
339/12.12.2006г. на Зам. Кмета на Община Варна, целия с площ 5 030кв.м., 
предмет на АОС №4599/10.09.2007г. и изграждане по одобрен от Община 
Варна инвестиционен проект, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на Многофункционална сграда в двора на МГ „Д-р Петър 
Берон” и ОУ „Захари Стоянов”, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка”, 19-ти 
подрайон, целия с площ 14 100кв.м., предмет на АОС №2078/31.08.2001г.; 

5.2. разликата между предложената от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник цена за имотите – частна общинска 
собственост и стойността на инвестицията – 5 000 000лв., без включен ДДС, 
се превежда в приход на бюджета на Община Варна преди подписване на 
договора; 

5.3. собствеността върху имотите – частна общинска собственост се 
прехвърля след представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация 
на обектите; 

5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник преди конкурса, се задържат 5% за срок от 
18 месеца, считано от датата на подписване на договора, като гаранция за 
добро изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от 
размера на депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – 
публична общинска собственост, предмет на АОС №4599/10.09.2007г. – 



находящ се в гр.Варна, район „Аспарухово”, ул.”Найчо Цанов” №14, кв.70 
по плана на 28-ми подрайон и предмет на АОС №2078/31.08.2001г. – 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка”, 19-ти подрайон, след изтичане на срок 
от 18 месеца, считано от датата на подписване на договора или в случай на 
невъвеждане в експлоатация на някой от обектите, договорът се счита 
прекратен по вина на изпълнителя, а извършените подобрения и 
приращения стават общинска собственост. 

5.6.писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
участника 

Задължава Кмета на Община Варна да издаде строителното 
разрешение в едномесечен срок. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни и монтажни работи, оборудването, обзавеждането и 
въвеждането в експлоатация на нова сграда на НУ „Васил Левски”, както и 
проектирането и изграждането на парково осветление и ограда на двора на 
училището и извършваните строителни и монтажни работи, оборудването, 
обзавеждането и въвеждането в експлоатация на Многофункционална 
сграда в двора на МГ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Захари Стоянов” от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
оторизирани експерти от ОП “Инвестиционна политика” и от експерти от 
дирекция “Образование” при Община Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
 за-34, против-2, въздържали се-5, отсъстват-9, не участва в 
гласуването-1/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ОТЧЕТ 
за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление  за 2010 година 
 

В дирекция “Общинска собственост” при Община Варна се извършват 
процедури по управление и разпореждане с имоти-частна общинска собственост, които 
се осъществяват на основание действащото законодателство в Република България. 
 Нормативната база, на която се основава тази дейност е: ЗОС, АПК, Закон за 
концесиите, ЗПСК, ЗДС, ППЗДС, ЗМСМА, ЗС, ЗЗД, ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ, ЗГ, ЗПП, ЗЛЗ, 
ЗФВС, Наредба № 5/10.09.2005г.  на МРРБ. 

С решения на Общински съвет-Варна, в съответствие с разпоредбите на 
гореописаните закони, са приети следните поднормативни актове: 

- Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински 
имущество (НРПУРОИ),  приета с Решение № 1054-15(11)/09, 11.12.2008г. на 
Общински съвет – Варна; 

- Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища (НУРУЖНГНПОЖ), приета с Решение 
№ 1518-3 по Протокол № 24/09.03.2005 г., последно изменение и допълнение с решение 
№ 2133-7(21)/24.03.2010 г.  на Общински съвет-Варна; 

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), с която са регламентирани 
цени на административните услуги е приета с решение на ОбС-Варна № 2452-
2(44)/05,06.03.2003 г., последно изменение № 1506-6(16) 20.07.2009г.; 

- Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински 
жилища, приета  с решение на Общински съвет – Варна № 982-4-1(19)/05.03.1997г., 
последно изменение с решение на Общински съвет-Варна  № 3521-7-3(41)/16.05.2006 
г.; 

- Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен 
търг  или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и 
вещи – общинска собственост, приета с решение на Общински съвет – Варна № 121-
4(8)/23.02.2000 г., последно изменение с решение на общински съвет-Варна № 1554-11 
по Протокол № 16 от 20.07.2009г.  

 При изпълнението на процедури за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост администрацията спазва стриктно разпоредбите на 
гореописаните законови и подзаконови нормативни актове. 

 Община Варна придобива имоти-общинска собственост, представляващи: 
застроени и незастроени парцели; имоти–частна държавна собственост, отредени за 
жилищно строителство и за обществени и благоустройствени мероприятия на 
общините, съгласно предвижданията на действащите към датата на влизане в сила на 
ЗОС подробни градоустройствени планове; по закон; чрез правна сделка; по давност; 
чрез дарение; завещания и други.  

В периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010г.  са актувани като общинска собственост 
общо 328 имота, от тях: 

- публична общинска собственост – 4 имота 



- частна общинска собственост – 324 имота. 
Община Варна поддържа публичен регистър на имотите, актувани като 

общинска собственост, който е видим на електронната страница на Община Варна. 
http://www.varna.bg/index.htm 
 Актуваните като общинска собственост имоти са предпоставка  за 
осъществяване на управленски и разпоредителни действия, както следва: 
  І. Отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост 
 

1.Сключени договори за наем на имоти-частна общинска собственост след 
проведен публичен търг или публично оповестен конкурс на основание чл. 14, ал. 2 от 
ЗОС и  Глава ІV от НРПУРОИ   
№ Административен адрес АОС Договор 

№/дата 

Наемател 

1. Бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 
5, ет. 13, ателие № 3 

253/1997г. Д10-
9200/1170/03.11.2010г. 

Красимира 
Антонова Игнатова-
художник 

2. Бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 
9, ет. 13, ателие № 1 

255/1997г. Д10-
9200/1171/03.11.2010г. 

Венцеслав Стоянов 
Антонов-художник 

3. Бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 
5, ет. 13, ателие № 3 

250/1997г. Д10-
9200/1172/03.11.2010г. 

Тодор Владимиров 
Игнатов-художник 

4.  Ж.к.„Младост”, 
бул.„Репулбика”№124А, СОУ 
„Гео Милев”, зъболекарски 
кабинет 

 1881/2000г. Д10-
9200/1291/17.12.2010г. 

 ЕТ „АИППДП -    д-
р Мариета 
Михайлова” 

5.  Сп „Почивка”, ІV Езикова 
гимназия „Фр. Ж. Кюри”, 
зъболекарски кабинет 

 1922/2001г. Д10-
9200/1292/17.12.2010г. 

 ЕТ „АИППДП -    д-
р Златка 
 Ставрева” 

 6.   ул.„Русе”№ 2,  
СОУ „Димчо Дебелянов”, 
зъболекарски кабинет 

 1252/1999г. Д10-
9200/1294/17.12.2010г. 

 ЕТ „АИППМПДМ -    
д-р Евдокия 
 Мечкарова” 

 7.  Ж.к.„Възраждане”,  Второ 
основно училище (ОУ 
„Н.Вапцаров”), зъболекарски 
кабинет 

 2292/2002г. Д10-
9200/1293/17.12.2010г. 

 ЕТ „АИППДП -    д-
р Людмила 
Веселинова 
Георгиева” 

8.  Ж.к.„Възраждане”,  Второ 
основно училище (ОУ 
„Н.Вапцаров”), бюфет 

 2292/2002г. Д10-
9200/1300/17.12.2010г. 

 „Кумчо Вълчо-
Варна” ЕООД 

9. Приморски парк, Летен театър, 
бюфет с 
идентификатор10135.2561.1 

6086/2010г. Д10-
9200/587/23.06.2010г. 

Красимир Атанасов 
Атанасов 

10. Приморски парк, Летен театър, 
бюфет с 
идентификатор10135.2561.2 

6085/2010г. Д10-
9200/559/21.06.2010г. 

„Джаксан” ЕООД 

 

2.Сключени договори за наем на имоти-частна общинска собственост, на 
основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ, след решение на 
Общински съвет-Варна,   без търг или конкурс,   за срок до 5 години на: 

-юридически лица с нестопанска цел, регистрирани  за обществено полезни 
дейности; 

-търговски дружества – поземлени имоти, необходими като терени за временно 
използване за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани 
с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за 
срока на строително-ремонтните дейности. 
№ Административен адрес АОС Договор Наемател 

http://www.varna.bg/


№/дата 

1. Ул.„Проф. Державин”№25, 
първи етаж от масивна сграда 

184/1997г. Д10-
9200/498/14.06.2010г. 

 Асоциация  „Да съхраним 
жената” 

2. Бул. „Чаталджа” № 49, 
помещения в дял „А” 

3680/2006г. Д10-
9200/1211/24.11.2010г. 

Фондация „Морски съдби” 

 

В периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г. са прекратени общо 13 договора за наем  
№ наемател Имот-общинска собственост АОС Дата на 

прекратяване 
 1. ЕТ „ДИМА-Димитър 

Йонков”” ЕООД 
Бюфет в ОУ „Н. Апцаров” 2292 15.04.2010г. 

2. ПП „Обединен блок на 
труда”” 

Помещения-обект 2,   
 ул. „Георги Бенковски” № 16 

2261 01.01.2010г. 

3. ПП „Зелена партия в 
България” 

Помещения на  бул. „Чаталджа № 49 3680 01.01.2010г. 

4. ПК „Демократичен съюз на 
жените” 

магазин, ул. „Мусала” № 7   3908 01.01.2010г. 

5. ПП „Комунистическа партия 
на България” 

Кафе-клуб, ул. „Ал. Рачински” № 29 
ъгъла с ул. „Георги Бенковски” № 1 

430 01.05.2010г. 

6. „Клам Хаус” ЕООД Детска сладкарница в спортен 
комплекс „Младост” 

4915 27.09.2010г. 

7. „Български пощи” ЕАД Ж.к. „Възраждане”, бл. 70, ап. 96 1232 01.10.2010г. 
8. ПП „Атака” Ул. „Воден” № 18 835 01.09.2010г. 
9. ТД „Галата” Ул. „Цар Симеон І” № 3 4170 01.06.2010г. 
10. Нели Сашева Алдинова Пл. „Митрополит Симеон”, тоалет в 

подлез до Юнашки салон 
1816 11.11.2010г. 

11. Нели Сашева Алдинова Пл. „Митрополит Симеон”, склад в 
подлез до Юнашки салон 

1817 11.11.2010г. 

12. „НЕМО-90”ООД Южна промишлена зона, пл. № 83 1022 01.12.2010г. 
13. „Експрес гаранцион” ООД Южна промишлена зова ПИ 

10135.5501.51 
5452 01.12.2010г. 

14. Красимир Атанасов Приморски парк, Летен театър, 
бюфет с идентификатор10135.2561.1 

6086 18.10.2010г. 

15. „Джаксан” ЕООД Приморски парк, Летен театър, 
бюфет с идентификатор10135.2561.2 

6085 14.11.2010г. 

 

 

    Приходи  от действащи към 2010 година  договори за наем, съгласно ЗОС: 480 
000 лева 
  

ІІ. Жилищните имоти-частна общинска собственост   
 Основен нормативен акт, възоснова на който се осъществява управлението и 

разпореждането с общинския жилищен фонд, е НУРУЖНГНПОЖ (Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища), приета от Общински съвет –Варна, съгласно чл. 45 а 
от ЗОС.  

С писмо изх. №ОС-8-9300/56/06.11.2008г. от Председателя на Общински съвет-
Варна продажбата на общински жилища в Община Варна е спряна до приемане на 
Стратегия за управление на Общинската собственост и Годишна програма за 
управление и разпореждане с общинска собственост, съобразени със Социалната 
програма на Община Варна. 

Изменения в «Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди 
на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища» са приети, но няма 



извършени продажби на жилища-общинска собственост, поради обжалване от страна 
на Община Варна на НУРУЖНГНПОЖ  в частта, засягаща цената на жилищата. 

Наличният жилищен фонд  на Община Варна е разпределен в следните фондове: 
- фонд „Ведомствен” -   31 бр. жилища; 
- фонд „Резервен” -  14 бр. жилища; 
- фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, 

разпределен по районни кметства:  
• Район „Вл. Варненчик” -    642  броя  
• Район „Младост” – 390 броя 
• Район „Приморски” – 114 броя 
• Район „Аспарухово” – 91 броя 
• Район „Одесос” – 133 броя 
Фондът, с който разполага  Община Варна към настоящия момент, в  по-

голямата си част  е  остарял и амортизиран и непрекъснато изисква заделянето на 
средства за основни ремонти и поддръжка.   
       В същото време необходимостта от свободен жилищен фонд за настаняване на 
граждани, изпаднали в критични ситуации е непрестанен. Това налага постоянното 
обновяване на жилищния фонд.  
 През 2010 година от финализирани сделки по ЗОС Община Варна придоби в 
собственост следните жилищни имоти (апартаменти): 

- бул. „Цар Освободител” № 88 – 42 броя апартаменти, разпределени в: 
 фонд „Ведомствен” -   15 бр.   
 фонд „Резервен” -  4 бр.   
 фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” – 
23 бр.   
-  ж.к. „Възраждане”, ул. „Ана Феликсова” № 12 – 30 броя апартаменти, които 

ще бъдат разпределени след решение на Общински съвет-Варна  в: 
 фонд „Ведомствен” -   15 бр.   
 фонд „Резервен” -  4 бр.   
 фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” – 
23 бр.   
 
ІІІ. Учредени права на ползване и управление на имоти-общинска 
собственост 

       1. Сключени договори за учредено безвъзмездно право на ползване, съгласно 
чл. 39 от ЗОС и чл. 48 от НРПУРОИ 

   
№ Административен адрес АОС Договор 

№/дата 

Ползвател 

1. Кв.”Чайка”, бл. 34, 
помещения в подблоково 
пространство 

58/1997г. Д10-
9200/374/11.05.2010г. 

„Общинска охранителна 
фирма” ЕАД 

2. Ул. „Мадара”, сграда с 
идентификатор 
10135.2555.157.4, 
помещение – разливочен 
пункт 

5768/2009г. Д10-
9200/822/28.04.2010г. 

„Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД 

3. Ул. „Капитан Райчо”№103, 
І-ви етаж от сграда-
читалище 

5876/2009г. Д10-
9200/941/25.08.2010г. 

Народно читалище „Искра” 

4. Ул. „Андрей Сахаров” № 1, 5910/2009г. Д10- „Обреди” ЕООД 



Стари гробища 9200/780/19.07.2010г. 
5. Ж.к. „Възраждане”, ІІ-ри 

м.р., три помещения на    ІІ-
ри етаж 

1291/1999г. Д10-
9200/1085/18.10.2010г. 

„Агенция  за социално 
подпомагане” 

6. Ул. „Дрин” №1, помещения 
в подблоково пространство 

435/1997г. Д10-
9200/1244/06.12.2010г. 

Основно училище 
„П.Р.Славейков” 

7. Ж.к. „Трошево”, бл. 49,  
етаж 1 

1399/1999г. Д10-
9200/1243/06.12.2010г. 

Народно читалище „Христо 
Смирненски” 

8. Спортен комплекс 
„Младост”, скейт парк 

5638/2009г. Д10-
9200/1203/16.11.2010г. 

Сдружение „Скейт клуб 
Варна” 

9. Спортен комплекс 
„Младост”, футболно 
игрище № 1 

4915/2008г. Д10-
9200/724/07.07.2010г. 

Сдружение „Клуб по хокей-
Св. Климент-Варна” 

10. Басейн „Приморски” 2116/2001г. Д10-
9200/375/13.05.2010г. 

Сдружение „Спортен клуб 
Галата 2009” 

 

2. Сключени договори и издадени заповеди за  безвъзмездно управление, 
съгласно чл. 12 от ЗОС и чл. 6 от НРПУРОИ 

№ Административен адрес АОС Договор 

Заповед 

Ползвател 

1. Морска градина, сграда на 
Астрономическа обсерватория 

909/1998г. Д10-9200/1263/ 
07.12.2010г. 

Народна астрономическа 
обсерватория и 
планетариум „Николай 
Коперник” 

2. с. Константиново, част от 
читалищна сграда 

2847/2004г. 3541/09.11.2010г. Кметство – с. 
Константиново 

3. Ул. „Шипка” №17-19 42/1997г. 3292/19.10.2010г. Дирекция „Образование” 
4.  Южна промишлена зона, ПИ 

10135.5501.46 
1854/2000г. 3291/19.10.2010г. Дирекция „Осигуряване и 

опазване на обществения 
ред” 

5. с. Константиново, част от 
сграда-здравен пункт 

2846/2004г. 1300/05.05.2010г. Кметство – с. 
Константиново 

6. Ул. „Панайот Кърджиев” №5 512/1998г. 1301/05.05.2010г. Район „Вл. Варненчик” 
7. Бул. „Цар Освободител”№150  

Средношколско общежитие,  
помещения в бл. „Б” 

5380/2008г. 1116/20.04.2010г. Дирекция „Управление на 
човешките ресурси и адм. 
услуги” 

8. Спортен комплекс „Младост” 
Спортна зона „Чайка” 

4915/2008г. 
 

215/1997г. 

0407/23.02.2010г. Общинско предприятие 
„Спорт за всички” 

 

ІV. Разпореждане с имоти-частна общинска собственост 
 
1. Продадена земя, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС : 

-  извършени 40 броя сделки на обща стойност 635 129 лева; 
- отменени 14 броя заповеди  за плащане на стойност 376 980 лева, тъй като 

гражданите не са заплатили сумите в определения едномесечен срок.   
Район Решение №  Местонахождение на 

имота 

Цена/лева изпълнение 

 
 „Приморски” 

2653-5(27)/ 
06,07.10.2010 

Ул. „Христина Морфова” 
№ 7 

162/324 м2 

48 600  Заповед по подпис 

2759-8(28)/ 
10,17.11,2010 

Ул. „Морска звезда” № 5 – 
405/810 м2 

28 500  



2747-8(28)/ 
10,17.11.2010 

Ул. „Бяла мура” № 15 
36,57/200 м2 

9 900  

 
 „Одесос” 

2491-
8(25)/28,29.07.2010 

Ул. „Шипка” № 1 
17,54/159 м2 

20 000  платено 

2492-
8(25)/28,29.07.2010 

Ул. „Шипка” № 1 
17,12/159 м2 

19 500 платено 

2583-
11(25)/28,29.07.2010 

Ул. „Отец Пайсий” 
9,50 м2 

2 548 платено 

2776-
8(28)/10,17.11.2010 

Ул. „Радко Димитриев” № 
13 – 18,13/6 773 

6 500 Чака плащане 

2915-12/29/ 15.12.2010 
г. 
 

Бул. „Вл. Варненчик” 
14,50/6 773 

1 740 Заповед по подпис 

 2924-12/29/ 15.12.2010 
г. 

Ул. „Цар Асен” № 27  Заповед по подпис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 „Младост” 

2211-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 24 
7,50/948 м2 

2 634 платено 

2212-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” І м.р 
Модул № 57 
7,00/865 м2 

2 457 платено 

2213-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” І м.р 
Модул № 65 
9,60/865 м2 

3 500 платено 

2214-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” І м.р 
Модул № 61 
7,30/865 м2 

2 600 платено 

2215-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 9 и 10 
40,00/1 547 м2 

14 115 платено 

2216-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 4Б 

20,00/430,44 м2 

7 055 платено 

2217-6(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 49 

10,00/1 547 м2 

3 530 платено 

2218-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 4А 

20,00/430,44 м2 

7 055 платено 

2232-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул №54 

10,00/ 1 338 м2 

3 529 платено 

2219-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул №5 
7,00/ 468 м2 

2 479 платено 

2220-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 14 
20/ 1 547 м2 

7 057 платено 

2222-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Възраждане” І м.р 
Модул № 35 

16/ 544 м2 

4 800 платено 

2223-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Възраждане” І м.р 
Модул № 33 

16/ 544 м2 

5 512 платено 



2224-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Възраждане” І м.р 
Модул № 44,45,46 

48/ 544 м2 

14 600 платено 

 2225-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Възраждане” І м.р 
Модул № 43 

16/ 544 м2 

5 512 платено 

2226-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Възраждане” І м.р 
Модул № 38 

16/ 544 м2 

5 512 платено 

2227-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Възраждане” І м.р 
Модул № 32 

8/ 544 м2 

2 756 платено 

2228-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р. 
Модул № 55 

29,58/ 1 338 м2 

10 438 Удължен е срока за 
плащане 

2229-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 13 

18,24/ 1 547 м2 

6 436 Удължен е срока за 
плащане 

2230-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 22 
8/ 1 547 м2 

2 823 платено 

2231-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 53 
10/ 1 338 м2 

3 529 платено 

2233-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 50 
10/ 1 338 м2 

3 529 платено 

2234-5(23)/ 
19.05.2010 

Жк „Младост” ІІ м.р 
Модул № 52 
15/ 1 338 м2 

5 300 Удължен е срока за 
плащане 

2315-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

Жк „Младост” І м.р 
35,50/ 1 118 м2 

12 250 платено 

2316-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

Жк „Младост” І м.р 
75,00/ 1 118 м2 

25 875 Удължен е срока за 
плащане 

2317-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

Жк „Младост” І м.р 
35,50/ 1 118 м2 

12 240 Удължен е срока за 
плащане 

2319-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

Жк „Младост” І м.р 
44,00/ 1 118 м2 

15 180 платено 

2318-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

Жк „Младост” І м.р 
45,00/ 1 118 м2 

15 180 Удължен е срока за 
плащане 

2320-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

Ул. „Вярност” № 8 
171 м2 

84 759 Няма да платя 

 2488-8-(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост” І 
Модули № 1,2,12,13 

30,70/101 м2 

10 745,70 Удължен е срока за 
плащане 

2490-8-(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост” І 
Модули № 18 

7,30 м2 

2 562,30 Удължен е срока за 
плащане 

2493-8-(25)/ 
28,29.07.2010 

Ул. „Милосърдие” 
15,41/ 42 755 м2 

6 243 платено 

2502-8-(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост” ІІ мр. 
18,24 м2 

6 436 платено 

2503-8-(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост” ІІ мр. 
Модул № 57-57 А 

8 324 платено 



18,24 м2 
2504-8-(25)/ 

28,29.07.2010 
   Жк „ Възраждане” 

Модул № 34 
16 м2 

5 512 платено 

2505-8-(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост”  
Модул № 3 

14,37 м2 

5 089 Удължен е срока за 
плащане 

2506-8-(25)/ 
28,29.07.2010 

   Жк „ Възраждане” 
Модул № 42 

16 м2 

5 512 платено 

2485-8-(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост”  
15 м2 

5 200 платено 

2511-8-(25)/ 
28,29.07.2010 

   Жк „ Възраждане” 
Модул №32 А 

8 м2 

2 756 платено 

2512-8(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост”  
Модул № 6 

12,44 м2 

4 406 Не е платил 

2487-8(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост”  
Модул № 27 

8,70 м2 

3 100 Чака се плащане 

2582-11(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост”  
Модул № 36 

20 м2 

5 850 Решението не е 
прието 

2585-11(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Младост”  
Гюрлата 268/1051 м2 

92 460 платено 

 2760-8(28)/ 
10,17.11.2010 

Ул. „Белински” № 7 
145/153 м2 

23 670 Чака плащане 

 
 „Вл. 
Варненчик” 

2099-5(21)/  
24.03.2010 

Ул. „Светослав 
Минков”№12 

279 м2 

16 880   Не са платили 

2489-8(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Вл. Варненчик” 
Модул № 3 

7,00 м2 

2 700 Чакаме плащане 

2498-8(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Вл. Варненчик”  
30,50 м2 

5 950 Чакаме плащане 

2486-8(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Вл. Варненчик”  
Модул № 4 

7,00 м2 

2 700 платено 

2515-8(25)/ 
28,29.07.2010 

Ул. „Светослав Минков”№3 
425/464 м2 

61 300 Не е платено 

2658-5(27)/ 
06.07.10.2010 

Жк „Вл. Варненчик” 
18 м2 

6 630 Заповеди по подпис 

 
 
„Аспарухово” 

2334-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

Ул. „Тракийска” № 28 
440 м2 

32 000   Не са платили 

2353-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

Ул. „Белгород” № 7 
32,08/394 м2 

7 185 платено 

2372-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

Ул. „Мара Гидик” № 63 
72,17/381 м2 

13 456 Не са платили 

2486-8(25)/ 
28,29.07.2010 

Жк „Вл. Варненчик”  
Модул № 4 

7,00 м2 

2 700 Чакаме плащане 

2515-8(25)/ Ул. „Светослав Минков” № 61 300 прекратено 



28,29.07.2010 3 
425/464 м2 

2739-8(28)/ 
10,17.11.2010 г. 

ЮПЗ  3921/7 179 м2 331 400 платено 

2780-8(28)/ 
10,17.11,2010 

Ул. Белгород” № 7 
9/394 м2 

2 016 платено 

2611-5(27)/ 
06,07.10.2010 

Ул. „Кирил и Методий” № 
129 – 43/399 м2 

9 030 Чакаме плащане 

2609-5(27)/ 
06,07.10.2010 

Ул. „Кап. І –ви ранг Купов”  
0 126,44/1097 м2 

20 126 Удължен срок за 
плащане 

2738-8(28)/ 
10,17.11.2010 

С. Тополи, ул. „Коми” № 10 
– 330/660 м2 

4 830 платено 

 
    Каменар 

2373-7(24)23,/ 
24,30.06.2010 

Ул. „Еридан” 
625/1 310 м2 

27 400  Не са платили 

 
   С. Тополи 

2923-12/29/ 
15.12.2010 г. 

С. Тополи 
Ул. Ал. Димитров” № 65 – 

491,67/590 м2 

33 900  

 

         2. Ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна,  
съгласно чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС: 

-   реализирани – 34 броя сделки на обща стойност  1 165 468 лева;  
- отменени 16 броя заповеди  за плащане на стойност 538 186 лева, тъй като 

гражданите не са заплатили сумите в определения едномесечен срок.  
 

Район Решение №  Местонахождение на 
имота 

Цена/лева изпълнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Приморски” 

2120-5 в.з. Траката 
ул. „Седма” № 19 

65/495 м2 

9 750,00 възражение 

2118-5 В.з „Траката” 
Ул. „Първа” № 81 

394/994 м2 

59 100,00 възражение 

2122-5 Жк „Чайка” 
2493,15/11610 

32 930,00 платено 

2125-5 С.о „Ален мак” 
4/440 м2 

400,00 платено 

2085-5 М. „Ален мак” 
35/376 м2 

3 090,00 платено 

2204-5 Кв. Виница, 
ул. „Обзор” № 18 

169/889 м2 
 

44 042,00 Възражение 
относно пазарната 

оценка 

2342-7 
2343-7 

м „Добрева чешма” 
58,00/613,00 м2 

 

4 100,00 Тече срок на 
плащане 

2346-7 
2347-7 

С.о „Ален мак” 
277,00/ 3 327,00 м2 

25 000,00 платено 

2374-7 
2375-7 

Со „Добрева чешма” 
50/559 м2 

6 000,00 Тече срок на 
плащане 

 2381-7 
2382-7 

С.о „Горна трака” 
95/773 м2 

11 400,00  платено 

2383-7 
2384-7 

м/ст „Ален мак” 
90/630 м2 

10 800,00 платено 



2464-8 
2465-8 

м/ст „Добрева чешма” 
11/731 м2 

570,00 платено 

2474-8 
2475-8 

Жк „Чайка” 
170/535 м2 

91 200,00 платено 

2494-8 
2495-8 

Кв. Виница 
Ул. „Обзор” № 25 

275/715 м2 

22 683,00 платено 

2615-
5(27)/06,07.10.2010 

С.о „Ален мак” 
83/808 м2 

6 873 Заповед по подпис 

 2619-
5(27)/06,07.10.2010 

С.о Траката 
24/791 м2 

2 070 Заповед по подпис 

 2621-
5(27)/06,07.10.2010 

С.о „Добрева чешма” 
45/657 м2 

1 522 Заповед по подпис 

 2623-
5(27)/06,07.10.2010 

С.о „Добрева чешма” 
90/4 854 м2 

4 400 Заповед по подпис 

 2625-
5(27)/06,07.10.2010 

С.о Траката 
20/890 м2 

1 981 платено 

 2652-
5(27)/06,07.10.2010 

С.о „Добрева чешма” 
5/547 м2 

490 платено 

 2761-
8(28)/10,17.11.2010 

С.о „Добрева чешма” 
46/924 м2 

3 500 Чака плащане 

 2763-
8(28)/10,17.11.2010 

С.о „Добрева чешма” 
49/924 м2 

3 800 Чака плащане 

 2765-
8(28)/10,17.11.2010 

Ул. „Дубровник” № 39 А 8 300 платено 

 2769-8(28)/ 
10,17.11.2010 

С.о „Траката” 52/792 м2 4 141 платено 

 2778-8(28)/ 
10,17.11.2010 

Ул. „Обзор” № 18 
169/889 м2 

14 230 Заповед по подпис 

 2767-8(28)/ 
10,17.11.2010 

Ул. „Добри Христов” № 12 
133/723 м2 

20 640 Чака плащане 

 2921-12(29)/ 
15.12.2010 

С. о „Добрена чешма” 
35/597 м2 

2 123  Чака плащане 

 2778-8 
2779-8/28/ 

10,17.11.2010 г. 

Кв. Виница, 
ул. „Обзор” № 18 

169/889 м2 

14 230 Заповед по подпис 

 
 „Одесос”” 

2481-8 
2482-8(25)/ 

28,29.07.2010 

Ул. „Христо Попович” № 
18 

42,82/225 м2 

29 513  платено 

2483-8 
2484-8(25)/ 

28,29.07.2010 

Ул. „Антон 
Страшимиров№45 

146/272 м2 

50 000  Не е платено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 „Младост” 

2321-7 
2322-7(24)/ 

23,24,30.06.2010 

Со „Пчелина” 
494/1 174 м2 

27 080  платено 

2339-7 
2341-7(24)/ 

23,24,30.06.2010 

Ул. „Чинар” № 30 
57/129 м2 

13 980  платено 

2379-7 
2380-7(24)/ 

23,24,30.06.2010 

Ул. „Фантазия” № 40 м/у 
бл. 77 

125/265 м2 

49 500  платено 

2462-8 
2463-8(25)/ 

28,29.07.2010 

Ул„Фантазия”№31 
31/271 м2 

10 700  прекратено 



2470-8 
2471-8(25)/ 

28,29.07.2010 

Ул. „Тихомир”№27 
41/428 м2 

11 990 Платено  

2468-8 
2469-8(25)/ 

28,29.07.2010 

Жк „Възраждане” 
175/283 м2 

55 300 платено 

2462-8 
2463-8(25)/ 

28,29.07.2010 

С.о „Ментеше” 
154/716 м2 

10 000 платено 

2507-8 
2508-8(25)/ 

28,29.07.2010 

Ул. „Чинар” № 38 
20/360 м2 

7 947 платено 

2513-8 
2514-8(25)/ 

28,29.07.2010 

С.о „Сълзица” 
427/1 827 м2 

25 440  Не си е получил 
заповедта 

2608-5(27)/ 
06,07.10.2010 

Ул. „Любов” № 15 
20/170 м2 

8 010 платено 

 2627-5(27)/ 
06,07.10.2010 

С.о „Планова” 
84/1 184 

4 000 Тече срок за 
плащане 

 2629-5(27)/ 
06,07.10.2010 

Со „Сълзица” 
453/1 453 м2 

18 800 Тече срок за 
плащане 

 2631-5(27)/ 
06,07.10.2010 

Ул. „Чинар” № 7 
136/346 м2 

39 600 платено 

 2605-5(27)/ 
06,07.10.2010 

С.о „Планова” 
154/1054 

7 294 Тече срок за 
плащане 

 2924-12(29)/ 
15.12.2010 

Ул. „Цар Асен”№27   

 2915-12(29)/ 
15.12.2010 

Бул. „Вл. Варненчик” 
14,50/6 773 м2 

1 740 Заповед по подпис 

 
 „Вл. 
Варненчик” 

2088-
5(21)/24.03.2010 

Жк „Вл. Варненчик” 
199/234 м2 

33 190  Има пуснато 
възражение относно 

оценката 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Аспарухово” 
 

2084-5(21)/ 
24.03.2010 

Ул. „Кирил и Методий” 68 
А 

120/235 м2 

12 300  платено 

2086-8(21)/ 
24.03.2010 

Западна пром. зона 
146/272 м2 

13 670  платено 

2104-5(21)/ 
24.03.2010 

М. Зеленика 
96/534 м2 

4 030  платено 

2116-5(21)/ 
24.03.2010 

З.о „Прибой” 
60/560 м2 

5 080  платено 

2200-5(23)/ 
19.05.2010 

с. Константиново 
Ул. „Борис І” №22 
339,60/1514,60м2 

10 200  Не са платили 

2202-5(23)/ 
19.05.2010 

Ул.„Места”№46 
89/301м2 

21 622  Не са платили 

2206-5(23)/ 
19.05.2010 

М. Зеленика 
200/628м2 

12 500  платено 

2344-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

М. Боровец-юг” 
312/1 312 м2 

11 400 платено 

2375-7(24)/ 
23,24,30.06.2010 

С.о „Прибой” 
223/ 2 226 м2 

16 713 платено 

2472-8(25)/ 
28,29.07.2010 

Ул. „Лайош Кошут”  № 11 
16/180 м2 

1 550 платено 



2476-8(25)/ 
28,29.07.2010 

м/ст „Прибой” 
107/538 м2 

6 600 Заповед по подписи 

2126-5(21)/ 
24.03.2010 

М. Зеленика 
442/3928 

56 540 Няма платят 

2609-5(27)/ 
06,07.10.2010 

Ул. „Кап. І ранг Г. Купов” 
126,44/1097 м2 

20 126 Заповед по подписи  

2611-5(27)/ 
06,07.10.2010 

Ул. „Кирил и Методий” № 
129 

43/399 м2 

9 030 Заповед по подписи 

2613-5(27)/ 
06,07.10.2010 

Ул. „Киро Радев” № 5,5А 
16,83/319 м2 

2 524,50 Заповед по подписи 

 2917-12(29)/ 
15.12.2011 

Ул. „Народни будители”  
586/1050 

142 260 Заповед по подписи 

 
    Каменар 

2114-5(21)/ 
24.03.2010 

С. Каменар 
33/628 м2 

680   платено 

Звездица 
     

2478-8(25)/ 
28,29.07.2010 

Под село 
64/1006 м2 

2 260   Тече срок на 
плащане 

 

 3. Отстъпено право на строеж  
  –    реализирани - 2 брой сделка на стойност 10 062 лева и 1 брой сделка – 
безвъзмездно право на строеж; 
№ Административен 

адрес 

АОС Договор 

№/дата 

Цена в лева ползвател 

1. Ж.К."ВЬЗРАЖДАНЕ" 
ІІ м.р. 

ПИ:10135.3511.208;  
Пристрояване на тераса 

5748/2009г Д10-
9200/224/11.03.2010г. 

 

4 832 Антоанета Веселинова 
Йорданова и Юлиян 
Димитров Йорданов 

2. Бул. „ОСМИ 
ПРИМ.ПОЛК”, УПИ-за 
жил. строителство, кв.7, 

район:18 
Изграждане рампа за 

инвалиди и стълба 

2804/2003г. Д10-
9200/1163/01.11.2010г. 

5 230 „Матекс” ЕООД 

3.  Ж.К. ВЛАДИСЛАВ 
ВАРНЕНЧИК I м.р.  

"Търговски център" 
район:I кв.:13  

ПИ №10135.4504.304 
За изграждане на 

параклис 

452/1998г Д10-
9200/799/21.07.2010г. 

безвъзмездно Българска православна 
църква 

 

 4.  Нежилищни имоти-общинска собственост, продадени съгласно чл.35, ал.1 от 
ЗОС - след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс:                 

-  реализирани 4 броя търгове  на стойност 252 396 лева   
 

Район 
Административен адрес                  

и площ 
Решение Начална 

тръжна 
цена 

(без ДДС) 

 
забележка 

 
“Младост” 

гр.Варна, с.о.“Пчелина” кв.26 
УПИ ІХ – 516 с площ 929м2 

 
№1628-5 
/17/13,14.10.2009г. 
 

 
40 311лв. 

 
 продаден 

с. Каменар  с. Каменар, УПИ V-общ., кв. 59, 
с площ 580,00 кв.м. 

 
№1851-4 /19/09.12.2009г. 

          
11 850лв. 

 
 продаден 



 
“Младост” 

гр.Варна, с.о.“Пчелина” кв.26 
УПИ Х -582 с площ  
2 667кв.м. 
АОС№5441/10.12.2008г. 

 
№1627-5 
/17/13,14.10.2009г. 

 
132 468лв. 
 

 
 продаден 

 

 
с.Тополи 

  с.Тополи, кв.19 
УПИ Х с площ  
518кв.м. 
АОС№5441/10.12.2008г. 

 
№2338-7 
/24/23,24,30.06.2010г. 

 
38 300лв. 
 

 
 продаден 

 

 

- доплащане  към Договор за продажба на общински недвижим имот № Д-7-
9200/501/17.05.2007г. по реда на чл. 35, ал.1 от ЗОС на стойност -  26 400 лева  

- доплащане  към Договор за продажба на общински недвижим имот № Д10-
9200/1144/28.10.2010г. по реда на чл. 35, ал.1 от ЗОС на стойност -  461 026 лева  

- разгледани и приети предложения от Общински съвет-Варна – 59 броя сделки 
на  стойност 8 616724 лева.     

- имоти-частна общинска собственост, обявени за продажба чрез публичен търг, 
но непродадени, поради липса на интерес -  на стойност 5 963 204 лева   

 
Район 

Административен адрес                  
и площ 

Решение Начална 
тръжна цена 

(без ДДС) 

 
забележка 

 
“Младост” 
 

  С.О. “Кочмар” кв.12 
УПИ ХV-232 целият с площ 682 
м2 

 
1441-4 /16/ 

20.07.2009г. 

 
134 800лв. 

 

 
Оспорване за 
собственост 

 
  
 с.Звездица 

  с.Звездица, кв.21 
УПИ Х -общ.,целият с площ 1 
030 м2 

1449-4/16/ 
20.07.2009г. 

55 778лв. Прекратен за нова 
цена 

 
“Владиславово” 

  с.о.“Балъм дере” ПИ № 455 с 
площ 447 м2 

1642-5/17/ 
13,14.10.09г. 

 
11 261лв. 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Владиславово” 

  с.о.“Ментеше” 
ПИ № 1054 с площ 445 м2 

1636-5/17/ 
13,14.10.09г. 

34 980лв. 
 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Владиславово” 

 с.о.“Ментеше” 
ПИ № 1134 с площ 2 719 м2 

1638-5/17/ 
13,14.10.09г. 

245 730лв. 
 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Владиславово” 

  со.“Ментеше” 
ПИ № 1159 с площ 455м2 

1683-5/17/ 
13,14.10.09г. 

26 627лв. Прекратен за нова 
цена 

 
“Владиславово” 

 с.о.“Ментеше” 
ПИ № 1163 с площ 420 м2 

1640-5/17/ 
13,14.10.09г. 

23 131лв. 
 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Владиславово” 

 с.о.“Ментеше” 
ПИ № 1312 с площ 936м2 

1644-5/17/ 
13,14.10.09г. 

82 400лв. 
 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Владиславово” 

  с.о.“Ментеше” 
ПИ № 1338 с площ 389 м2 

1632-5/17/ 
13,14.10.09г. 

14 400лв. 
 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Владиславово” 

  с.о.“Ментеше” 
ПИ №1430 с площ 1 350 м2 

1634-5/17/ 
13,14.10.09г. 

71 300лв. 
 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Одесос” 

  ул.“Гоце Делчев” № 57, ПИ пл. 
№4, кв. 567, 14 м.р., с площ 216 
м2 

1688-5/17/ 
13,14.10.2009г. 
 

 
160 700лв. 

 

За нов търг-
намален с 10%   

 
“Приморски” 

ПИ № 10135.2553.780, ул. 
“Карамфил”, 25 м.р. с площ 544 
м2 

1679-5/17/ 
13,14.10.2009г. 
 
 

 
379 800лв. 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Младост” 

 ул. "Йордан Йовков" сграда със 
застроена площ 28,00 кв.м. 
№10135.3515.481.2; етажност - 1 
етаж и земя, ПИ№10135.3515.481 
с площ 420,00 кв.м.,   16 м.р. 

 
 
1690-5/17/ 
13,14.10.2009г. 
 

 
 
 

274 860лв. 
 

Прекратен за нова 
цена и 
включен в нова 
процедура 



 
 

  
 
 
“Приморски” 

 ул. “Прилеп” УПИ ІІ -“за 
магазин, кв. 489, 5 м.р., 
идентичен с ПИ № 10135.2552.10  
с площ 293,00 м2 

 
 
1675-5/17/ 
13,14.10.2009г. 
 
 

 
 

189 900лв. 

 
 
Прекратен за нова 
цена 

 
 
Община Варна 

 с. Каменар, ул. “Хан Тервел”, 
кв. 54, УПИ ХVІІ-537 

 
1820-5/18/ 
13.11.2009г. 

 
23 700лв. 

 
Прекратен за нова 
цена  

 
 
“Младост” 

  ул.“Акад. Андрей 
Сахаров” №27, подрайон 
26, кв.12, поземлен имот 

№10135.3513.248, 
с площ 506кв.м. 

 
1303-6/15/ 
20.05.2009г. 

 
351 234лв. 

Прекратен за нова 
цена и 
включен в нова 
процедура 

 
 
“Аспарухово” 

  кв.“Аспарухово”, 
ул.”Перник” №5А, 

поземлен имот 
№10135.5502.458, 

с площ 226кв.м. 

1304-6/15/ 
20.05.2009г. 
 
 

 
113 940лв. 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Владиславово” 

  ПЗ ”Планова”, поземлен имот 
№10135.73.52, 
с площ 6 438кв.м. 

 
1443-4/16/ 
20.07.2009г. 
 

 
1 555 830лв. 

Прекратен за нова 
цена 

 
“Приморски” 

  ул.“Мир”, район 17, поземлен 
имот 10135.2559.208,  
с площ 1 051кв.м. 

 
1447-4/16/ 
20.07.2009г. 
 

 
492 800лв. 

 

Прекратен за нова 
цена и 
включен в нова 
процедура 

 
 
“Аспарухово” 

  “Южна промишлена зона”, 
поземлен имот 
№10135.5501.50,  
с площ 3 182кв.м. 

 
№1625-5/17/ 
13,14.10.2009г. 

 
368 842лв. 

 
Прекратен за нова 
цена 
 
 

 
“Младост” 

 С.О. “Планова”, 
поземлен имот №1259,  
с площ 1 892кв.м. 

№1677-5/17/ 
13,14.10.2009г. 
 

 
221 364лв. 

 

Прекратен за нова 
цена 

 
 
с.Каменар 

с.Каменар, община Варна, 
УПИ VІ-общ., квартал 33,  
с площ 441кв.м. 

 
№1681-5/17/ 
13,14.10.2009г. 

 
2 055лв. 

Прекратен за нова 
оценка 

 
с.Каменар 

с. Каменар, УПИ V-общ., кв. 28, с 
площ 465,00 кв.м. 

№ 1849-4/19/ 
09.12.2009г. 

 
9 500лв. 

Прекратен за нова 
оценка 

 
“Одесос” 

  ул. “Овчо поле”, № 26, кв. 546, 
представляващ УПИ VІІІ-3 с 
площ 270 кв.м. 

 
№2198-5/23/ 
19.05.2010г. 

 
               
138 772лв. 

Прекратен за нова 
цена и 
включен в нова 
процедура 

 
“Аспарухово” 

  ул. „Манастирска”, № 5  
представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.5502.569, с 
площ 265кв.м. 

 
№2113-5/21/ 
24.03.2010г. 

 
 99 000лв. 

 
За нов търг-
намален с 10%   

 
“Одесос” 

  ул. „Хъшове” №2, 
представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.71.131, с 
площ    2 172  кв.м. 

 
№2109-5/21/ 
24.03.2010г. 

 
 704 700 лв. 

 
  За нов търг-
намален с 10%   

  с. Каменар, кв. 54, №2111-5/21/   



с.Каменар представляващ УПИ ХV-315, с 
площ 775,00 кв.м. 

24.03.2010г.      22 000лв.   Прекратен 
 

 
с.Каменар 

   с. Каменар, кв. 34, 
представляващ УПИ ІV, с площ 
889,00 кв.м. 

№2352-7/24/ 
23,24,30.06.10г.   

 
     25 500лв. 

 
  Прекратен  

 
 

с. Звездица 
 с. Звездица, кв. 24, 
представляващ УПИ VІ, с площ 
730,00 кв.м. 

№2336-7/24/ 
23,24,30.06.10г.   

 
          25 480лв. 

 
За нов търг-

намален с 10%    
с.Каменар с.Каменар, кв. 53 представляващ 

УПИ ІV- с площ 834,00  
№2497-8/25/ 
28,29.07.2010г 

 
 25 440лв. 
 

 
  Прекратен 

 
“Младост” 

ул. „Усмивка”, № 15, 
представляващ част от жилищна 
сграда /сутерен/ със ЗП=47,00 
кв.м. и 89, / кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.3515.210, целият с площ 
179,00  кв.м. 

№ 1853-4/19/ 
09.12.2009г. 

77 430лв. За нов търг-
намален с 10%   

 
ОБЩО 

 
31 БРОЯ 

  
5 963 204 лв. 

 

 
- имоти-частна общинска собственост, обявени за продажба чрез публично 

оповестен конкурс   
 

 
Район 

Административен 
адрес и площ 

Решение на 
Общински 

съвет 

Достигната 
цена 

(без ДДС) 

 
Забележка 

 
“Младост” 

 
 
 
 

 
 

“Приморски” 

гр.Варна, ж.к.”Младост”,  
микрорайон: 2, поземлен 
имот №10135.3512.177,  
целият с площ 5252м2. 
 
 
гр.Варна,  
м.”Свети Никола”,  
поземлен имот 
№10135.2526.953, 
целият с площ 1652м2, ведно 
със сгради – сграда на един 
етаж с №10135.2526.953.1 и 
застроена площ 114м2, 
сграда на един етаж с 
№10135.2526.953.2 и 
застроена площ 4м2, сграда 
на един етаж с 
№10135.2526.953.3 и 
застроена площ 4м2 и сграда 
на един етаж с 
№10135.2526.953.4 и 
застроена площ 27м2. 

 
 
 
 
 
 
 

2518-8/25/ 
28,29.07.2010г. 

 
 
 
 
 
 
 

2 501 000лв. 

Процедурата е 
реализирана. Цената се 
заплаща с  
изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в 
съответствие с одобрен 
проект, на нова детска 
градина за четири групи с 
басейн в кв.„Владислав 
Варненчик” в двора между  
ОДЗ №1 „Маргаритка” и 
ОДЗ №16 „Българче” на 
стойност в размер на 
2 115 000лв., без включен 
ДДС и 386 000лв. в приход 
на бюджета. 

 
 
 
 
 

 
Район 

Административен 
адрес и площ 

Решение  
на  

Общински 
съвет 

Достигнат
а цена 

(без ДДС) 

 
Забележка 



 
“Младост” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Младост” 
 
 
 
 
 
 
 

“Приморски” 
 
 
 
 
 
 

“Приморски” 
 
 
 
 
 
 

“Приморски” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Приморски” 
 
 
 
 
 
 
 

“Одесос” 

гр.Варна,  
ул.”Йордан Йовков”, 
подрайон: 16, кв.40, 
поземлен имот 
№10135.3515.481, , целият с 
площ 420м2, ведно със 
сграда на един етаж с 
№10135.3515.481.2 и 
застроена площ 28м2. 
 
гр.Варна, 
ул.”Акад. Андрей Сахаров” 
№27, 
подрайон: 26, кв.12, 
поземлен имот 
№10135.3513.247, целият с 
площ 506м2. 
 
гр.Варна,  
ул.”Дубровник”№46, 
подрайон: 24, кв.32, 
поземлен имот 
№10135.2554.499, целият с 
площ 703м2. 
 
гр.Варна, ул.”Мир”, 
подрайон: 17, 
поземлен имот 
№10135.2559.208, целият с 
площ 1051м2. 
 
 
гр.Варна,  
ул.”Арх. Петко Момилов” 
№38, 
подрайон: 24, кв.2, 
поземлен имот 
№10135.2554.482, целият с 
площ 494 м2, ведно със 
сгради – сграда на един етаж 
с №10135.2554.482.1 и 
застроена площ 45 м2, сграда 
на един етаж с 
№10135.2554.482.2 и 
застроена площ 29м2 и 
сграда на един етаж с 
№10135.2554.482.3 и 
застроена площ 23м2. 
 
гр.Варна,  
ул.”Арх. Петко Момилов” 
№2 и 2а, подрайон: 24, кв.2, 
поземлен имот 
№10135.2554.474, целият с 
площ 359м2. 
 
гр.Варна,  
ул.”Овчо поле” №26, 
подрайон: 14, кв.546, УПИ 
VІІІ-3,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2524-8/25/ 
28,29.07.2010г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2524-8/25/ 
28,29.07.2010г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 570 680лв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 570 680лв 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедурата е пред 
финализиране. 
Цената се заплаща с вече 
изградени обекти на 
територията на гр.Варна, 
които са собственост на 
спечелилия публично 
оповестения конкурс и 
отговарят на следните 
задължителни изисквания: 

– въведени са в 
експлоатация с 
разрешение за ползване   
издадено в срок  
не по-голям от  
5 /пет/ години от датата 
на прехвърлянето им 
в собственост на Общин  
Варна; 
    – годни са за обитаване 
без необходимост от 
извършване на ремонтни и 
довършителни 
строително-монтажни 
работи. 
Конкретните обекти и 
техните оценки ще се 
утвърдят от Общински 
съвет. 



 
 
 
 
 
 

целият с площ 270м2.  
 
 

  

5. Учредяване право на прокарване – на стойност 314 355 лева; 
 6. Постъпили приходи от концесии върху държавни и общински имоти –   
общо1 757 698 лева, от които 151 194 лева от имоти-общинска собственост   
   

ФИРМА ДЪЛЖ
ИМА ВНОСКА 
ЗА 2010г/лв/ 

ПЛАЩАНЕ 

 
 

 
 ДАТА ОСНОВАНИЕ СУМ

А 
Адиан 

ООД 
41 

165.67 
03.6.2010 Първа концесионна вноска 2010 10291.42 

 
 

 
 

30.6.2010 Втора концесионна вноска 
2010 

10291.42 

 
 

 
 

30.9.2010 Трета концесионна вноска 
2010 

10291.42 

 
 

 
 

30.11.2010 Четвърта концесионна вноска 
2010 

10291.42 

 
 

 
 

   

Всичко Адиан ООД 41 
165.68 

Байонета 
ЕООД 

5 800 26.3.2010 Год.концесионно в-ие l-ва 
вноска 2010 

1800 

 
 

 
 

25.11.2010 ІІ-ра вноска 2010 4000 

Всичко Байонета ЕООД 5 
800.00 

Варна 
Клийн Сървиз 

20 000 14.4.2010 Год.концесионно в-ие l-ва 
вноска 2010 

6000 

 
 

 
 

27.9.2010 Год.концесионно в-ие втора 
вноска 2010 

9600 

 
 

 
 

29.11.2010 Год.концесионно в-ие трета 
вноска 2010 

1647.05 

 
 

 
 

29.12.2010 По изпълнително дело 
покриване на стар период 

4781.72 

Всичко Варна Клийн Сървиз 22 
028.77 

Вирида 
Пенков и сие 

416.58 02.7.2010 Конц.вноска 201 Ог 416.58 

     



  
Всичко Вирида Пенков и сие 416.

58 
Морски 

бряг ЕТ 
2 100 06.1.2010 Конц.вноска 201 Ог 2100 

Всичко Морски бряг ЕТ 2 
100.00 

Омега 
Интерклийнър 

22 
772.69 

05.7.2010 Год.концесионно в-ие I-ва и II 
вноска 2010 

11386.35 

 
 

 
 

23.9.2010 Год.концесионно в-ие трета 
вноска 2010 

5693.17 

 
 

 
 

23.11.2010 Год.концесионно в-ие четвърта 
вноска 2010 

5693.17 

Всичко Омега Интерклийнър 22 
772.69 

Ривиера 
АД 

 12.1.2010 концесия мин.вода за четвърто 
тримесечие 2009 

1745.49 

 
 

 
 

14.4.2010 Концесия мин.вода за първо 
тримесечие 2010 

453.04 

 
 

 
 

09.7.2010 Концесия мин.вода за второ 
тримесечие 2010 

1623.16 

  13.10.2010 Концесия мин.вода за III и IV 
тримесечие 2010 

3236.34 

Всичко Ривиера АД 7 
058.03 

Тит
ан АС 

66 
474.25 

20.8.2010 Год.концесионно в-ие I-ва и II 
вноска 2010 

33237.12 

 
 

 
 

18.11.2010 Год.концесионно в-ие III вноска 
2010 

16618.56 

 
 

 
 

   

Всичко Титан АС 49 
855.68 

 

 7. Придобиване на имоти чрез дарение  на стойност 14 664 лева 
   

№ Административен адрес АОС Договор 

№/дата 

дарител 

1 РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ 
ВАРНЕНЧИК",  

М."ТЕРАСИТЕ", 
ПИ:10135.4019.102;ПИ:10135.4019.103; 

ПИ:10135.4019.104; 

6292/2010г. 
6293/2010г. 
6294/2010г. 

Д10-
9200/1055/27.09.2010г. 

„Lidl България 
ЕООД Енд Ко” 

КД 

 

Общ приход по §40 в размер на 2 550 481 лева 
 

Общо приходи за   2010 година  в размер на 7 232 485 лева       
  



 Обща стойност на нереализирани продажби на имоти-частна общинска 
собственост по ЗОС  от началото на годината   6 878 370 лева 
 

Обща стойност на процедираните сделки по   ЗОС от отдел „Общинска 
собственост” – 16 271 553 лева 

 
 В сравнение с  2009 година приходите от  2010г. са повече,  въпреки негативното 
влияние много външни фактори, като: 
 - световна финансова криза – срив на пазара  на недвижими имоти; 

- слабия интерес към обявените  и организирани търгове, поради  високите 
начални тръжни цени, неатрактивни имоти, както и задълбочаване на неблагоприятните 
икономически условия; 

- действащата нормативна уредба не е гъвкава и не осигурява конкурентно 
способна среда за Община Варна на пазара на недвижими имоти. 

Големият брой отказали да платят суми за закупуване на земя по чл.35 ал.3 от 
ЗОС се дължи на това, че след промяната на ЗОС /ДВ бр.54 от 13 06.08г./ продажбите 
се извършват по пазарни цени (за старите преписки – увеличаването на данъчните 
оценки с около 50%), които  не са по възможностите на заявителите.      

 
Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти за изминалата 2010 година е 
изготвен във връзка с чл.66а от ЗОС и  чл. 6, ал. 7 от НРПУРОИ и в изпълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2010 година, приета от Общински съвет-Варна. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

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 

№ 32 
от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 

по точка  дванадесета от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” относно: 
 (1) – вземане на решение за неучастие на общински съветници в 
тръжните процедури по ЗОП 
 (2) - възлагане на Кмета на община Варна и Председателя на ОбС-
Варна за предприемане на действия за въвеждане на електронно гласуване. 
 

Докл.:Сн.Донева-председател  
 ВрК „ИППОДОСНКВОА” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3178-12. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинския 
съвет – Варна решава общинските съветници да не участват в тръжните 
процедури по „Закона за обществените поръчки”. 

 /за-26, против-4, въздържали се-1/ 
 

 
3179-12. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинския 

съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна-Кирил Йорданов и 
Председателя на Общински съвет-Варна – Николай Апостолов да 
предприемат действия и да извършат проучване и да предоставят 
становище относно възможността за въвеждане на система за електронно 
гласуване в срок до 30 април 2011 г. 



/за-33, 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Обществен ред и сигурност” относно: 
 (1) - изменение  на решение № 2255-11/23/19.05.2010. на Общински 
съвет-Варна 
 

Докл.:Кр.Маринов-председател ПК „ОРС” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3180-13. На основание чл.21, ал.1,  т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, 
Общински съвет-Варна изменя свое решение 2255-11/23/19.05.2010., както 
следва: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА  и по 
предложение на Красимир Маринов Маринов – общински съветник, с вх. 
№ ОС10-94.К/3/24.03.2010 г., Общински съвет - Варна изменя чл. 47 от 
“Наредбата за обществения ред”, като след изменението чл. 47 става със 
следния текст:  

  „Чл. 47. (1) От 01.07.2011 г. във всички търговски обекти на 
територията на Община Варна се забранява употребата на полиетиленови 
торби за еднократна употреба и се въвежда употреба на биоразградими или 



оксиразградими торби със срок на разграждане до 24 месеца. 
При нарушение на ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в размер 
от 200 до 2 000 лв. за всяко констатирано нарушение и при повторно 
нарушение глоба или имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 
(2) Фирмите, използващи съдове и прибори за еднократна употреба са 
длъжни да организират тяхното събиране и изхвърляне. 
При нарушение на ал. 2 се налага имуществена санкция в размер от 20 до 
200 лв.” 

/за-33, 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Опазване и възпроизводство на околната среда” относно: 
(1) - създаване на работна група от общински съветници, 

представители на общинската администрация и ландшафтни архитекти във 
връзка с предстоящото изготвяне на публичен регистър на озеленените 
площи на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с 
историческо значение в Община Варна, съгласно чл.63 от ЗУТ. 
 

Докл.:Др.Дончев-председател ВрК „ОВОС” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

3181-14. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и 
т.8 от ЗМСМА и чл.30, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 
общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна създава работна 
група от общински съветници, представители на общинската 
администрация и ландшафтни архитекти във връзка с предстоящото 
изготвяне на публичен регистър на озеленените площи на дълготрайните 
декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в Община 
Варна, съгласно чл.63 от ЗУТ, както следва: 

1. Огнян Василев Къчев 
2. Драгомир Демиров Дончев 
3. Янко Петров Станев 
4. Петър Николаев Липчев 



/за-31, против-0, 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Борба с корупцията и корупционните практики” относно: 
 (1) – възлагане на кмета на община Варна да представи справка за 
делата, водени срещу общината;  
 (2) – задължаване на кмета на община Варна при образуване на 
съдебни дела срещу община Варна за предявяване на права върху имоти, 
собственост на общината, ежемесечно да уведомява Общински съвет-
Варна.  
 

Докл.:П.Липчев-председател ВрК „БККП” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

                
3182-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да предостави 
информация по чл.44, ал.7 от ЗМСМА, във връзка с правомощията по 
чл.21, ал.1, т.8 и следващи от ЗМСМА, за исковете, които са предявени 
срещу община Варна на основание чл.108 от ЗС и други, касаещи спорове 
за собственост с общинско имущество. 

/за-26, против-0, въздържали се-6/ 
 
 



 
 
3183-15. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна задължава управителите на търговските дружества, в които 
община Варна е едноличен собственик на капитала, да предоставят в 
едномесечен срок информация за облигационните и вещно-правни искове, 
които са предявени към тях. 

/за-26, против-0, въздържали се-6/ 
              
               

 
 

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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Отчет на Кмета на община Варна за изпълнение на 
решенията на Общински съвет-Варна от заседания №№ 19/09.12.2009 г., 
20/17.12.2009 г., 21/24.03.2010 г., 22/28.04.2010 г., 23/19.05.2010 г., 24/23, 
24, 30.06.2010 г. актуални към 10.01.2011 г. 
 

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –27 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
3184-16. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна приема „Отчет от Кмета на Община Варна с 
вх.№РД11-9302/19/20.01.2011 г. за изпълнение на решенията на Общински 
съвет-Варна от заседания №№19/09.12.2009 г., 20/17.12.2009 г., 
21/24.03.2010 г., 22/28.04.2010 г., 23/19.05.2010 г., 24/23, 24, 30.06.2010 г. 
актуални към дата 10.01.2011 г.”, съгласно приложение. 

/за-23, против-4, 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  седемнадесета 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 –28 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3185-17. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и  чл.20, ал.1, т.1 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация и по 
негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник Иван 
Стефанов Недялков да бъде член на ВрК „Изработване на проект на 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. 
 /за-28, 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 
№ 32 

от заседание, проведено на 09.03.2011 г. и 10.03.2011 г. 
по точка  осемнадесета от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Панко Анчев - 
общински съветник с вх.№ОС11-94П/4/23.02.2011 г. относно 
възобновяване изплащането на възнаграждението му като общински 
съветник. 
 

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 

3186-18. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.34, във връзка с 
чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.4, ал.1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване и 
във връзка с предложение вх.№ОС11-94П/4/23.02.2011 г., Общински съвет-
Варна решава да бъде възобновено възнаграждението на Панко Кирилов 
Анчев като общински съветник от 01.02.2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



                    В А Р Н А  
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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