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от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
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   ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Луков заповядайте. 
 

 Иван ЛУКОВ 
 Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Моето питане по-скоро е 
сигнал. На една от приемните, която имах, дойдоха група граждани, които 
поставиха един въпрос. На пътя, който е Варна – “Златни пясъци” се знае, 
че има едно ваше разпореждане да не се ползва винетка, когато се отива до 
“Златни пясъци”. Въпреки това обаче на края на табелата, където е краят 
на град Варна, на 50 метра след тази табела има един знак за винетка, че 
трябва да се носи. И гражданите, които бяха при мен са притеснени да не 
би полицаите да ги спират там и да ги глобяват за винетка. Молбата им е 
този знак да се премахне в следствие на вашето разпореждане.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
 Други питания? Г-н Узунов. Десният микрофон не работел, моля да 
го погледнат, десния на мен.  

      
Красимир УЗУНОВ 

 Г-н кмете, вкарал съм едно писмо под номер да не го казвам, искам 
да Ви кажа, че високо оценявам, като гражданин и като общински 
съветник вашите усилия за поддържане на нашия град в инфраструктура, в 
пътища, тротоари и всичко онова, което правите с малкото пари, които сме 
Ви гласували. В същото време бих желал да Ви обърна внимание върху 
състоянието на улиците, които по-долу ще кажа, намиращи се в идеалния 
център на града и на подходите към неговите символи, един от които е 
Морската градина. Освен това в района има детска градина, също и 
Музикалното училище “Добри Христов” и Колежа по туризъм. Какво 
показват ежедневните ми наблюдения в този район. Ул. “Пушкин“ е 
затворена от страна на „Княз Борис І“ макар, че тя е ориентирана за 



еднопосочно движение точно в посоката от бул. “Княз Борис” към 
Фестивалния комплекс. Улицата е осеяна с дупки, особено около 
кръстовището с ул. “Стефан Караджа”, а също така от двете й страни се 
паркира безразборно и неконтролируемо, независимо от наличието на 
съответните пътни знаци. Ул.“Петко Каравелов“ – осеяна е с дупки, някои 
от които са доста опасни с размери големи. Ул.“Стефан Караджа“ – осеяна 
е с много дупки особено опасни за движението и точно пред Детската 
градина „Пушкин“, което създава .., която е на ъгъла вие занете, което 
създава сериозни проблеми на родителите, чиито деца са в детската 
градина. На ъгъла с ул. “Братя Миладинови” на мястото на бившето 
кметство „Одесос“ от доста време съществува строеж, който не е 
обозначен с никаква информационна табела, затворил е около 1/3 от 
улицата и прилежащия от нейната страна тротоар. По моя информация 
инвеститор на строежа е един наш приятел – Даниел Славов, чрез една от 
неговите фирми. Наоколо са прокарани различни кабели, част от които са  
с електрическо напрежение, а останалите видимо комуникационни, но 
всичките опасно висящи върху кръстовището и част от улицата. По нея 
също се паркира от двете й страни, тротоарите и от двете й страни са 
разбити или плочките са повдигнати от растящи дървета. Ул. “Братя 
Миладинови“ на практика в  частта й между „Стефан Караджа“ и 
„Славянска“, половината от нея е затворена от горепосочения строеж, а от 
използваната там транспортна и строителна техника, част, от която е 
едрогабаритна и е с много високо тегло, което също допринася за 
разрушаване на уличната настилка. По протежение на цялата тази улица 
има участък от дупки, особено в големите райони на строежа след 
кръстовището “Стефан Караджа”. И не на последно място, там където 
същият инвеститор Даниел Славов взе това място на “Стефан Караджа” и 
сега в момента се използва като паркинг, там е пред “паркинга” едни 
огромни дупки, цялата улица е разрушена и на никого не му прави 
впечатление. И последно за ул. “Славянска” – състоянието на улицата и 
тротоарите е като на останалите в района, като особено опасен е участъка 
на ул. “Братя Миладинови” в посока бул. “Сливница”, където при мини 
маркет “Зайо Байо” има пропадания в размер около 5 метра, 2 м. и 20 см. 
дълбочина.  
 Г-н кмете, във връзка с изложеното по-горе и воден от сериозната ни 
загриженост по отношение на описаната ситуация предлагам:  
 1. Да бъде отворена “Пушкин“ към „Княз Борис“, да се направи 
движението по нея двупосочно и да се забрани паркирането по цялото й 
протежение;  
 2. Да се вземат спешни мерки за ремонт на улиците в цялото каре, 
включително на прилежащите им тротоари, а така също да се осъществява 
строг контрол по отношение на паркирането върху тях в съответствие с 
установените правила;  



 3. Да се разпореди на компетентните органи да направят пълна 
проверка и предприемат съответните действия спрямо описания строеж. 
Кметството става много хубаво, което е истина, просто да се създаде 
някаква организация и след завършването на строежа, защото в момента 
това не може да се случи, да се възстанови изцяло всичко онова, което е 
било и даже и по-хубаво. Аз си мисля, че това не са много големи 
субсидии, много големи пари, просто администрацията да обърне малко 
внимание на този район. А истината е, аз че живея около него и всеки ден 
минавам и мога да ви кажа неща, които са истина и не си ги измислям. 
Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Узунов. В залата виждам 15 общински съветници. 

На вторият час, след началото на работата на днешното заседание ... и в 
предвид това, че съветниците, които питаха са в залата, давам сумата на г-
н кмета, след което ще прекъсна работата, докато се съберат необходимия 
брой съветници. Нали ме чуха всички отвън? Петнадесет човека има в 
залата.   
  
 Кирил ЙОРДАНОВ 
 Уважаеми г-н председател на Общинския съвет,  
 уважаеми общински съветници, дами и господа.  
 Г-н председател, Вие призовахте за поддържането на кворум в 
залата, но очевидно е, че той се поддържа само от предложение, като преди 
малко коментираното, за което получихте упрек, че сте го внесли. 
Говорихме за двойния подход, за двойния подход говорихме преди малко, 
това ни е думата. Няма да продължа, защото от тук нататък продължението 
на мисълта е ясно за всеки. Защо сега ги няма, примерно. Допълнение към 
преди малко състоялата се дискусия, защото г-н Симеонов постави въпроса 
за завещанието, за неговото съдържание. Г-н колега Симеонов, Теодора 
Трендафилова, когато дойде времето за дискусията на Вашия въпрос по 
отношение на построяването на някаква кооперация “Галерия”, което не 
ми е известно, но по отношение обхвата на завещанието г-жа 
Трендафилова ще бъде на Ваше разположение, ако трябва да бъде 
коментиран обхвата на завещанието, относно неговата квадратура, 
съществували такава, посочена ли е. Казвам го, като уточнение, без да 
влизаме в дискусия, че това може като появил се въпрос да бъде 
дискутирано, когато дойде дневния ред на тази точка. И второ, някои от ..., 
г-н Докторе мисля, че Вие запитахте дали имаме представа от тези 25 деца 
какви заболявания имат. Г-н Базитов е в състояние да отговори на този 
въпрос, когато пак казвам, дойде реда на точката. Два въпроса постъпиха 
днес, отговорите не ни затрудняват.  



 За винетката. Сега, принципното, което мога да кажа. Знакът не сме 
го поставили ние, респективно не можем и да го махнем ние. И аз имам 
желанието да махна някои знаци, обаче нали това не ми е по силите, нямам 
това право. Той се намира, така да се каже, на държавна територия. А по 
отношение на винетките, недомислие бих го казал, възникна още преди 
години и ние сме го решили в този дух, в който то се прилага, така да се 
каже негласно. Затова мисля да спра до тук с отговора си. Важното е да не 
бъдат обременявани с допълнителна тежест хората, които ползват това 
трасе по други съображения извън туристически и т.н., ежедневно, 
неколкократно и т.н.  
 Г-н Узунов, за улиците. Няма спор и аз често идвам в “Радио Варна”, 
във “Фестивалния комплекс”, до болка ми е ясно състоянието на тези 
улици. Всичките до една са включени в списъка на улиците, които 
подлежат на ремонт, всяка една от тези улици изброени от Вас. По 
отношение на прилежаща инфраструктура на приключващото 
строителство, където ще бъде районната администрация, тук давам и 
допълнителна информация – радвам се, че напоследък, през последния 
месец подписвам десетки договори с фирми строители, изпълнители на 
строителство, частни фирми, които в една или друга степен са увредили 
общинска инфраструктура. Договорите са за възстановяване на тази 
инфраструктура с техни средства. Не се съмнявам, че такъв ще бъде случая 
и с районната администрация, където ще бъде седалището й. След 
приключване на строителството увредената общинска инфраструктура в 
резултата на строителството да бъде възстановена, но не с наши средства, а 
за сметка на изпълнителя. На много места постъпиха ... Всъщност това се 
случаи, след като предприехме сериозно мерки на проверки и се радвам, че 
намерихме разбиране. В противен случай трябваше да се съдим, от тяхно 
име и т.н., да го извършим и за наша сметка и после да ги съдим, намери се 
по-цивилизован подход за решаването на този проблем. Всички тези улици 
в края на този месец, като приключи първото възлагателно писмо влиза в 
сила второто възлагателно писмо, т.е. асфалтирането им ще стане след 27 
април. Във втората група улици, които ще бъдат включени, така че да, ще 
се подобри в значителна степен състоянието по отношение на схемата на 
движение, което казвате, че ул. “Пушкин” тя е затворена към “Княз 
Борис”, защо не. Утре от десет часа, мога от сега да кажа, имаме 
съвещание в нашето предприятие, светофарите, при Теодор Хаджиев 
имаме съвещание, в което ще коментираме промяна в схемата на движение 
в областта на, в участъка на колхозния пазар. С цел въвеждането на 
еднопосочна система на движение. Можем да коментираме как би се 
отразило отварянето на ул. “Пушкин”, но с оглед наличието на деца поне 
до сега, там е нашия младежки център, това е едно от съображенията да 
бъде затворена. Вие имате предложение тя да бъде отворена, от “Княз 
Борис” да се слиза директно на това ... С оглед функция, затихващата 



функция на младежкия център там, това е един вариант, който може да 
бъде обсъден и аз утре ще го възложа на колегите, да кажат как ще се 
отрази на движението в целия регион, защото отварянето на една улица 
или затварянето, влияе на цялото каре. В случая от “Ларгото”, “Цар 
Освободител”, бул. “Приморски” и “Княз Борис”. Добре, ще ви дам 
информация за резултатите, до които ще ни доведе едно такова изследване 
на проблема. Разбрах. Е, ами успешна работа и започва Априлското 
въстание, но предполагам ще има представители на Общинския съвет.   
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на г-н кмета. Не виждам други питания. Преминаваме към 
точка втора.  
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
   ОТНОСНО: Разглеждане на Заповед от областния управител на 
Област Варна, относно преразглеждане на Решение на Общински съвет - 
Варна № 3085 - 4 от Протокол № 32/09, 10.03.2011 г. с вх. № РД 11 - 
7706/100/27.03.2011 г. 
         

Докл.:Т.Трендафилова-председател КПСПК 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –41 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 3187-2. На основание чл.45, ал.9 и ал.10 във връзка с ал.4 от 
ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-11-7706-100/24.03.2011 г. на 
Областен управител на област с административен център Варна, 
Общински съвет-Варна потвърждава свое решение №3085-
4/32/09,10.03.2011 г., като допълва решението, както следва: 

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., след попълване на 
имота в кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Одесос”. 

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-35, против-0, въздържали се-6, отсъстват-10/ 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  трета от дневния ред 

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

(1) - предложение от кмета на община Варна – Кирил Йорданов с 
вх.№ ПНО11-9303/62/23.03.2011 г., относно преразглеждане от Общински 
съвет-Варна на решения № 3141 – 11 и № 3142 – 11 от Протокол № 32/09, 
10.03.2011 г.  

(2) - предложение от кмета на община Варна – Кирил Йорданов с 
вх.№ РД11-9302/63/23.03.2011 г. относно връщане за ново разглеждане и 
обсъждане от Общински съвет-Варна на решение № 3071 – 3 от Протокол 
№ 32/09, 10.03.2011 г.   
       Докл.:О.Симеонов-председател ПК „СС” 

  Я.Станев-председател ПК „ФБ” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 3188-3. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение от Кмета на Община Варна с вх.№ПНО11-9303/62/23.03.2011 
г. относно преразглеждане  на решения №3141-11 и №3142-11 по Протокол 
№32/09, 10.03.2011 г., Общински съвет-Варна изменя решения №3141-11 и 
№3142-11, както следва: 

3188-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1, т.1 от 
ЗОС, чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. №РД11-9302/20/31.01.2011г. Общински съвет – Варна  определя 
предназначението на жилища – частна общинска собственост като: 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди”, находящи се в гр. Варна, ул. «Ана Феликсова» №12, както следва: 

 
№ Вход Етаж Апартамент Площ/кв.м./ АОС Идентификатор по КК 



по 
ред 

1 1 4 22 69,22 6316/11 10135.3511.520.1.30 
2 1 8 50 54,30 6319/11 10135.3511.520.1.58 
3 2 2 3 69,22 6320/11 10135.3511.520.1.92 
4 2 2 4 69,22 6321/11 10135.3511.520.1.93 
5 2 3 7 69,22 6322/11 10135.3511.520.1.97 
6 2 5 16 69,22 6325/11 10135.3511.520.1.109 
7 3 2 3 69,23 6326/11 10135.3511.520.1.270 
8 3 3 11 69,23 6327/11 10135.3511.520.1.273 
9 3 3 13 68,14 6328/11 10135.3511.520.1.274 

10 3 4 21 68,14 6329/11 10135.3511.520.1.278 
11 3 5 27 69,23 6330/11 10135.3511.520.1.281 
12 3 5 29 68,14 6331/11 10135.3511.520.1.282 
13 3 9 61 68,14 6333/11 10135.3511.520.1.297 
14 3 10 69 68,14 6334/11 10135.3511.520.1.300 
15 3 11 77 68,14 6336/11 10135.3511.520.1.303 

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

 
 
 3188-3-2. 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. №РД11-9302/20/31.01.2011г.  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 1 4 24 69,22 6317/11 10135.3511.520.1.32 
7 1 6 33 60,50 6318/11 10135.3511.520.1.41 
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 3 7 45 68,14 6332/11 10135.3511.520.1.291 
 
 

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

 
 
 
 
 



3189-3. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение от Кмета на Община Варна с вх.№ РД11-9302/63/23.03.2011 
г. относно връщане за ново разглеждане и обсъждане от Общински съвет-
Варна на решение № 3071–3 от Протокол № 32/09, 10.03.2011 г., 
Общински съвет-Варна реши: 

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-29, против-1, въздържали се-7, отсъстват-14/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение с вх.№ ОС11-
2600/30/05.04.2011 г. от прокуриста на „Ученическо и столово хранене” 
ЕАД относно вземане на решение за продължаване на мандата на 
членовете на Съвета на директорите на дружеството. 

 
       Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3190-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т.4 във 

връзка с чл. 232”а” от ТЗ и по искане на прокуриста с вх.№ ОС11-
2600/30/05.04.2011г., Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета 
на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД следните лица: 

- Румен Иванов Пишманов 
- Иван Георгиев Гоцев 
- Станислав Темелков Димитров 

 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-2, въздържали се-5, отсъстват-13/ 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Финанси и бюджет” относно: 
 (1) - приемане на сумата за възстановяване  на разходите направени за 
принудително задържане на един брой ППС с техническо средство тип 
“Скоба”  

(2) - финансиране за конструктивно укрепване на СДГ № 34 “Горски  
кът” 

(3) - вземане на решение да бъдат отпуснати  32 000 лв. за 
изграждане на 100 м. алеи за гробищен парк “ЮГ” (Кантара), кв. 
Аспарухово  

(4) - извършване на авариен ремонт на покрива на Народно 
читалище “Христо Ботев - 1928” – Варна  

(5) - корекция на решение № 3066-3/32/09,10.03.2011г. 
(6) - промяна в списъка на обектите финансирани с банков заем за 

2011г.,  приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от Протокол № 
31/19,20.01.2011г.   

(7) - допълване списъка на обектите в д. 606 “Изграждане, ремонт и 
поддържане на улична мрежа”, приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от 
Протокол № 31/19,20.01.2011г.   

(8) - подписване на Споразумение  за партньорство между Община 
Варна, Община Аксаково и Община Белослав за подготовка и реализация на 
проект “Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна” – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, 
гр. Варна, с което Община Варна ще кандидатства за финансиране в 
рамките на процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, 
Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни отпадъчни води “ на ОП “Околна среда    2007-2013год.” 

(9) - подписване на Споразумение  за партньорство между Община 
Варна и “В и К” ООД за подготовката и реализацията на проект  
“Реконструкция и модернизация на  ПСОВ – Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, 



гр. Варна, с което   Община Варна ще кандидатства за финансиране в 
рамките на процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни отпадъчни води в агломерации с над 
10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни отпадъчни води“ на ОП “Околна среда    
2007-2013год.”  

(10) - вземане на решение при актуализацията на бюджет 2011 на 
Община Варна да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 12 000 
лв. за изграждане на липсваща част от сградата на ОУ “Христо Ботев” и 
благоустрояване на околното пространство.   

(11) - разпределяне на печалбата на “СБОБАЛ - Варна” ЕООД за  
2010г. 

(12) - проектно предложение “Реконструкция и модернизация на 
ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена 
станция “Акациите” и тласкател, гр. Варна”, с което Община Варна ще 
кандидатства за финансиране в рамките на процедура 
BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, Приоритетна 
ос 1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води” на ОП “Околна среда 2007-2013г.” 

(13) - подписване на Споразумение за Общинско сътрудничество, във 
връзка с внесено проектно предложение за кандидатстване за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос  3, 
Мярка на подкрепа 3 на ОП “Техническа помощ” с наименование 
“Изграждане и функциониране  на областни информационни центрове”  

(14) - участие на Община Варна с проектно предложение за 
кандидатстване по схема  за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.5 “Система за устойчив градски транспорт” на ОП 
“Регионално развитие” 2007- 2013г. 

  (15) - одобряване на Споразумение за партньорство между общините 
Варна, Аксаково и Белослав,  

  (16) - подписване на Анекс № 1 към споразумение № 5/12.03.2010г. 
за продължаване на съвместна дейност в областта на обезвреждането  на 
твърдите битови отпадъци на територията на Община Варна и Община 
Аксаково и изграждане на ново депо с. Въглен, община Аксаково, област 
Варна 

 (17) - даване на съгласие за опрощаване на дължими суми за наем, 
такса смет и дворно място на общински жилищни имоти на починали 
наематели в район “Одесос”. 

 (18) - вземане на решение за включване в приложение 4 функция 
“Здравеопазване”, дейност 469 “Други дейности по здравеопазване”   



закупуване на рентгенов апарат за зъбни снимки за нуждите на  ДКЦ ІІ 
”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД и „Света Анна-Варна” АД. 

(19) - опрощаване на държавни вземания  
(20) - освобождаване от такса битови отпадъци. 

 (21) - одобряване  на годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. за периода от 
01.01.2010 г. до 31.01.2010г. 
 (22) – отпускане на финансови средства за участие на ученици от МГ 
„Д-р П.Берон” в кокнкурса „Математика и проектиране”. 
 
        Докл.:Я.Станев-председател ПК „ФБ” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 

 3191-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДП, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/61/18.03.2011г., Общински съвет – Варна 
приема сумата за възстановяване  на разходите направени за принудително 
задържане на 1 брой ППС с техническо средство тип “Скоба” да бъде в 
размер на 20 лв.  Сумите постъпват в бюджета на Община Варна. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-35, против-2, въздържали се-1, отсъстват-13/ 
 
 
 
  
 

 3192-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД10-3200/94/24.02.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
целево финансиране на строително – ремонтни дейности и изграждане на 
съоръжения по отводняване на прилежащия терен на СДГ № 34 “Горски 
кът”, находяща се в к.к. “Златни пясъци” в размер на 120 000 лв. от 
бюджета на Община Варна за 2011 г., дейност 311 “Целодневни детски 
градини”. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-1, въздържали се-0, отсъстват-12, не участват в 

гласуването-1/ 
 



 
 3193-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 27 от Закона 
за общинските бюджети и чл. 45 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането  на общинския 
бюджет на Община Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС11-2600/9/10.03.2011г.,   Общински съвет – Варна решава 
да бъдат отпуснати  32 000 лв. за изграждане на 100 м. алеи за гробищен 
парк “ЮГ” (Кантара), кв. Аспарухово  от бюджета на Община Варна за 
2011г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-39, против-1, въздържали се-0, отсъстват-11/ 
 
 
 
 

 3194-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 2 от 
Закона за народните читалища, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-7900/17/31.03.2011г., Общински съвет – Варна 
решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 43 849 лева с 
включен ДДС от бюджета на Община Варна за 2011 г., които  да се 
предоставят като капиталов трансфер на Народно читалище “Христо Ботев 
- 1928” – Варна за извършване на авариен ремонт на покрива на сградата. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-1, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 

 3195-5. 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 изменя 
свое решение № 3066-3/32/09,10.03.2011г., като решава да бъдат отпуснати 
финансови  средства  в размер до 30 000 лв., с включен ДДС от бюджета на 
Община Варна за 2011 г.,  които  да се предоставят като капиталов трансфер 
на Народно читалище “Отец Паисий - 1934” – Варна за извършване на 
неотложен ремонт на покрива на сградата.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-37, против-1, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3196-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от 

ЗОБ,  във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/65/25.03.2011г., Общински съвет – Варна променя списъка на обектите 
финансирани с банков заем за 2011г.,  приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от 
Протокол № 31/19,20.01.2011г., съгласно приложения № 8, 15.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-15, против-0, въздържали се-17, отсъстват-19/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3197-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от 

ЗОБ,  във връзка с получено писмо № 08-00-1276/10 от 24.03.2011 г. на МФ 
за целево финансиране от държавния бюджет на обект “Реконструкция на 
ул. “Кольо Фичето” в участъка от бул. “Република” до бул. “Атанас 
Москов”, ЗПЗ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/66/30.03.2011г.,  Общински съвет – Варна допълва списъка на 
обектите в д. 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа”,  
приет с решение № 2952-3, т. 2-ІV от Протокол № 31/19,20.01.2011г., 
съгласно приложение № 8.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-15, против-0, въздържали се-17, отсъстват-19/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
3198-5. На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23, чл. 59 и чл. 61 от 

ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД10-9906/173/29.03.2011г., Общински съвет – Варна  одобрява текста на 
Споразумението  за партньорство между Община Варна, Община Аксаково 
и Община Белослав за подготовка и изпълнение на проект “Реконструкция 
и модернизация на ПСОВ – Варна” – втори етап и изграждане на 
канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, гр. Варна, с 
което Община Варна ще кандидатства за финансиране в рамките на 
процедура с референтен номер № BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване 
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации  над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води “ на ОП “Околна среда    
2007-2013год.” 



Общински съвет - Варна упълномощава Кмета на Община Варна да 
подпише Споразумението за партньорство между Община Варна, Община 
Аксаково и Община Белослав. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
3199-5. На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23, чл. 59 и чл. 61 от 

ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
МСП10-2600/8/01.04.2011г., Общински съвет – Варна  одобрява текста на 
Споразумението  за партньорство между Община Варна и “В и К - Варна” 
ООД за подготовка и изпълнение на проект  “Реконструкция и 
модернизация на  ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на 
канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, гр. Варна, с 
което   Община Варна ще кандидатства за финансиране в рамките на 
процедура с референтен номер № BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване 
и развитие на инфраструктурата за питейни отпадъчни води в агломерации 
над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ на ОП “Околна среда    
2007-2013год.”  

Общински съвет - Варна упълномощава Кмета на Община Варна да 
подпише Споразумението за партньорство между Община Варна и “В и К - 
Варна” ООД. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
3200-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от Кмета на район “Аспарухово” с вх. № РД11-
6700/61/01.03.2011г., Общински съвет-Варна решава при актуализацията на 
бюджет 2011 на Община Варна да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 12 000 лв. за изграждане на липсваща част от сградата на ОУ 
“Христо Ботев”, гр. Варна и благоустрояване на околното пространство. 
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2011 г. 

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



3201-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 
1, т. 3 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и по 
предложение на ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с докладна записка от 
управителя на “СБОБАЛ– Варна” ЕООД с вх. №  ОС 11-
9903/21/31.03.2011г. Общински съвет-Варна дава съгласие печалбата за 
2010г. в размер на 24 438,29 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин 
тридесет и осем лв., 29 ст./ на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение  - Варна” ЕООД да остане в дружеството за покриване на 
натрупани загуби. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
 
 
 
3202-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.10 и т.12 от ЗМСМА, във 

връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/82/12.04.2011г., Общински съвет – Варна решава: 

3202-5-1. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение  
за "Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция "Акациите" и тласкател, 
гр.Варна” в рамките на процедура №:BG161PO005/10/1.11/02/16 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации  с над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: «Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води» на ОП 
«Околна среда 2007 – 2013 год.» (ОПОС) и подписване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ, от Бюджета  на Община Варна да се 
осигуряват средствата, необходими за покриване на първоначалните 
допустими разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от 
ОПОС. Конкретният размер на средствата да бъде предвиждан съгласно 
одобрения в договора за безвъзмездна финансова помощ времеви график за 
изпълнение на проекта и одобряван с Бюджета на Община Варна за 
съответната финансова година.   

 3202-5-2. Дава принципно съгласие, при спазване на съответните 
нормативни изисквания, собственият принос на Община Варна в размера 
определен в  договора за безвъзмездна финансова помощ, както и на 
недопустимите разходи, присъщи и необходими (ако има такива) за 
реализацията на проект "Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – 
втори етап и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите" и 
тласкател, гр.Варна” в рамките на процедура №:BG161PO005/10/1.11/02/16 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 



води в агломерации  с над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1: «Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води» на ОП 
«Околна среда 2007 – 2013 год.» (ОПОС), да бъдат финансирани от 
бюджета на Община Варна и/или Фонд ФЛАГ и/или банка/финансова 
институция за времето на изпълнение на проекта.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 
3203-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.23, във връзка с чл. 59, чл. 

60, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/83/13.04.2011г., Общински съвет – Варна 
решава:  

3203-5-1. Одобрява текста на Споразумение за партньорство на 
Община Варна с «Регионална агенция за предприемачество и иновации» - 
Варна, за целите на реализацията на проектно предложение «Областен 
информационен център – Варна» по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3, Мярка  на подкрепа 3 
на Оперативна програма “Техническа помощ” с наименование “Изграждане  
и функциониране на Областни информационни центрове” по Оперативна 
програма “Техническа помощ”, след одобрение на проектното предложение 
от Управляващия орган на ОП “Техническа помощ”. 

3203-5-2. В изпълнение на т.1 от Решението, Общински съвет Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство на Община Варна с «Регионална агенция за 
предприемачество и иновации» - Варна, за целите на реализацията на 
проектно предложение «Областен информационен център – Варна» по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Приоритетна ос 3, Мярка  на подкрепа 3 на Оперативна програма 
“Техническа помощ” с наименование “Изграждане  и функциониране на 
Областни информационни центрове”по Оперативна програма “Техническа 
помощ”, след одобрение на проектното предложение от Управляващия 
орган на ОП “Техническа помощ”. 

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



3204-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА. във 
връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
0400/93/13.042011, Общински съвет – Варна решава: 
          3204-5-1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение с работно наименование “Проект за интегриран градски 
транспорт в Община Варна”, по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Система за устойчив 
градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-
2013г.  

3204-5-2. Дава съгласие Община Варна да осигури собствено 
финансово участие в размер определен в договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, след подписването му, за изпълнението на 
проект с работно наименование “Проект за интегриран градски транспорт в 
Община Варна” в размера определен от подробния анализ на финансовата и 
икономическа целесъобразност на проекта, финансиран по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна 
ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Система 
за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013г., като конкретния размер на средствата бъде 
одобряван ежегодно с Бюджета на Община Варна за съответната финансова 
година. 

 3204-5-3. Дава принципно съгласие, при спазване на съответните 
нормативни изисквания за поемане на общински дълг, чрез получаване на 
кредит от  определена банка или друга финансова институция или заем от 
“Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” за 
осигуряване на финансирането на текущи разходи и разходи, които не се 
покриват от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., в 
случай че проектът по т.1 бъде одобрен за финансиране и за него бъде 
сключен договор с Управляващия орган за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ. 

3204-5-4. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими правни и фактически действия по т.т.1, 2 и 3 за кандидатстване 
с проект с работно наименование “Проект за интегриран градски транспорт 
в Община Варна” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-
2013г. 

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



3205-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА, 
във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/41/12.04.2011г., Общински съвет-Варна  одобрява текста на 
предложеното Споразумение за партньорство между общините Варна, 
Аксаково и Белослав. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да подпише Споразумението, 
както и наложи последващи анекси към него, отразяващи промени, за които 
не се изисква изрично одобрение от Общински съвет. 

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, да се 
предвиди в бюджета участие на общината в размер на 93.92% собствен 
принос по проект с референтен номер № BG161РО005/10/2.10/07/22 с 
наименование “Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъци за регион Варна”. 

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

 3206-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 61, ал. 1 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ПНО11-
9303/70/12.04.2011г., Общински съвет-Варна одобрява подписани 
документи: 

• Споразумение № 3 от 15.05.2008г./Приложение № 1/  
• Анекс № 1 от 17.06.2008г.  /Приложение № 2/, 
• Анекс № 2 от 23.09.2008г. /Приложение № 3/ и № 2 от 03.05.2008г. 

/Приложение № 4/ към него, 
•  Споразумение № 5/12.03.2010г. /Приложение № 5/ и проект на Анекс 

към него / Приложение № 6/.  
Възлага на Кмета на Община Варна да подпише представения и одобрен 
анекс към Споразумение  № 5/12.03.2010г.   

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

 3207-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка от Кмета на район “Одесос” с вх. № ОС11-
1000/14/28.03.2011г., Общински съвет-Варна решава да опрости дължимите 



суми за наем на общински жилищни имоти и такса битови отпадъци на 
починали наематели, както следва: 

1. Ценка Петкова Илиева наемател на ул. “8-ми март” № 12а – 
наем на общинско жилище – 664,79 лв. за периода от 12.2002г. до 11.2005г. 

2. Йосиф Михайлов Михайлов наемател на ул. “Гоце Делчев” № 
59 

- наем на общинско жилище – 543,87 лв. за периода от 11.2008г. 
до 12.2005г. 

- такса битова смет – 40.18 лв. за 2008г. и 2009г. 
- наем дворно място – 11.10 лв. за 2009г. 

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

 3208-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, по предложение 
на ПК “Финанси и бюджет”,  във връзка с предложениие на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС11-94.Д/7/13.04.2011г. и заявление от д-р Татяна 
Аврамова – управител на ДКЦ ІІ ”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД с вх. № 
ОС11-9903/17/28.03.2011г., Общински съвет-Варна взема решение за 
включване в бюджета на Община Варна, приложение 4, функция 
“Здравеопазване”, дейност 469 “Други дейности по здравеопазване”, както 
следва: 

1. Да бъдат увеличени средствата със 130 000 лв. за  “Рентген 
телевизионна установка с принтер” за МБАЛ “Света Анна” АД.   

2. Да бъдат заложени финансови средства в размер на  31 668 лв. с  за    
ДКЦ ІІ ”Свети Иван Рилски” Варна ЕООД, съгласно приложение. 
  

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

 3209-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо вх. № ОС10-2400/11/13.12.2010 г. от Администрацията на 
Президента на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на 
Президента на Република България да се опрости задължението на  ЛЮБЕН 
РУСЕВ ДЕЛЧЕВ от гр. Варна, ж.к. «Чайка», бл. 60,  вх. Б, ап. 18. 



/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
 
3210-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС10-9910/7/28.12.2010 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента 
на Република България да се опрости задължението на  ЯНКА ГЕОРГИЕВА 
АТАНАСОВА от гр. Варна, ул. «Арх. Петко Момчилов», бл. 19, вх. 4, ет. 8, 
ап. 54 в качеството й на наследник на съпруга й Жеко Демиров Атанасов, 
който има неплатени задължения за патентен данък  в размер на : 

-главница: 600 лв. 
- лихва към 08.02.2011г.: 107,25 лв.. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
 

 3211-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ МД11-94.Д/1/04.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Димитринка Янкова Попова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр.  Варна, ул. “Тополи” № 30, 
ап. 5. 

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

 

 3212-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД11-9302/1/21.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Мариета 
Арнаудова от заплащането  на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 
г. за имот, находящ се в гр.  Варна, ул. “Петко Момилов”, вх. 18, ет. 3, ап. 
71. 



/за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
3213-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД11-9302/1/21.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Бойко 
Арнаудов от заплащането  на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 
г. за имот, находящ се в гр.  Варна, ул. “Петко Момилов”, вх. 18, ет. 3, ап. 
71. 

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

 

 3214-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с 
вх. № РД11-94.Е/27/24.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Елена Петрова Стоянова  от заплащането  на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр.  Варна, ул. “Ген. Цимерман” 
№ 55 - магазин. 

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

  3215-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със молба с вх. № 
МД11-94.П/2/26.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Петра 
Христова Василева  от заплащането  на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр.  Варна, кв. Галата, ул. 
“Крайбрежна” № 58, представляващ – кафе-сладкарница “Фани”. 

/за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 



 
 
3216-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 

24, т. 2 от Закона за регионалното развитие, във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9303/329/23.03.2011г., Общински 
съвет – Варна одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението 
на Общинския план за развитие 2007-2013г. за периода от 01.01.2010 г. до 
31.12.2010г., съгласно приложение. 

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

  
 
 
 
 3217-5. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-
Варна решава да бъдат отпуснати 1500 лв. за покриване на разходи за 
участие на учениците от МГ „Д-р Петър Берон” – Иван Лазаров, Леа-Тереза 
Тенекеджиева, Деница Добрева и Мартин Рублев в конкурса „Математика и 
проектиране” на MITE, който ще се проведе от 1-6 май 2011 г. в Москва. 

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

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
КЪМ РЕШЕНИЕ №3208-5 

 
 
 

СПИСЪК 
 НА ДЕЙНОСТИТЕ И НЕОБХОДИМАТА МЕДИЦИНСКА 

АПАРАТУРА  НА ДКЦ – “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ВАРНА ЕООД 
  
 

 І. Извършване на строително-монтажни дейности на сградата и 
лицензиране на съвременна апаратура, включващи: 

 1. Ремонтни дейности на помещенията на сектор Образна диагностика 
за привеждането му към съвременни медицински стандарти и лицензиране 
на дейността  на нов рентгенов апарат, след приключила тръжна процедура 
на Община Варна, в изпълнение на решение № 1588-4/13, 14.10.2009 г. на 
заседание на Общински съвет-Варна. 

 2.Извършване допълнителни ремонтни дейности по 
хидроизолационното покритие на покрива на високия корпус на сградата. 
 

Обща стойност: 18 866.00 с ДДС 
 
ІІ. закупуване и лицензиране на нов рентгенов апарат за зъбни снимки 

– марка “Cefla” – 8 474.00 с ДДС 
 
ІІІ. Рефинансиране на остатък на кредит към “Банка ДСК” ЕАД клон 

Аспарухово, на стойност към 31.03.2011 г. -  3 268.00 лв. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

 (1) – обявяване за частна общинска собственост на недвижими 
имоти-публична общинска собственост, предмен на АОС №6390/2011 г. 

(2) - приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2010 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2011 г. на: 

• “Дворец на културата и спорта” ЕАД,  
• “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД; 
• “Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания  – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД; 
• “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД; 
• “Жилфонд” ЕООД – Варна; 
• “Ученическо и столово хранене” ЕАД; 
• “Общинска охранителна фирма” ЕАД; 
• “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 
• Специализирана болница по очни болести за активно лечение  - 

Варна” ЕООД; 
• “Обреди” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 

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

– Варна” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД; 
• “Диагностично консултативен център V Варна – “Света 

Екатерина” ЕООД; 
• „Дентален център I Варна” ЕООД; 
• “Амбулатория – групова практика за специализирана 

медицинска помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД; 



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

• “Градски транспорт” ЕАД – Варна     
• „Диагностично консултативен център „Чайка” – Варна 

ЕООД; 
• „Специализирана болница за активно лечение по пневмо – 

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД; 
• “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД; 
• “Пазари” ЕАД - Варна 

 (3) - възлагане на Кмета на Община Варна извършване на анализ и 
преценка за бъдеща възможност за преобразуване на “Жилфонд” ЕООД – 
Варна от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието. 

(4) - отмяна на решение № 4552-7  по  Протокол № 49/20, 
22.12.2006г., на Общински съвет – Варна, с което се учредява на Областна 
дирекция “Полиция” – Варна за нуждите на ІІ РПУ безвъзмездно право на 
ползване за срок от 10 години., върху движима вещ–общинска 
собственост, представляваща павилион № 12, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Хризантема” с обща площ 18,84 кв.м. 
 (5) - отмяна на решение № 2198-5 по Протокол № 40/06.11.2002г. на 
общински съвет – Варна в частта: „На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във 
връзка с чл. 39 от ЗОС, Общински съвет-Варна учредява безвъзмездно 
право на ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в 
Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 408, вх.14, представляващ апартамент 
№ 3а със застроена площ 61,62 кв.м., актуван с АОС №  1588/17.02.2000г., 
в полза на Министерство на вътрешните работи, РДВР-Варна, за нуждите 
на детска педагогическа стая” за срок от 10 години.   

(6) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляващ 265.00 м2 целия с площ 520.00 м2, с административен адрес  
в гр. Варна,  кв. Виница, ул. „Константин Илиев” № 6, в размер на  
20 800 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2  - 78, 49 лева. 

(7) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост с площ 253 м2, находящ се в гр. Варна, м. 
„Зеленика”, в размер на  32 400 лева , без  включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 - 114, 49 лева  

(8) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на идеална част от недвижим имот – общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с.Каменар, ул.”Бреза” №19, 21 
представляващ земя с площ 315,10 кв. м. идеални части от УПИ № І-269, 
270, целия с площ 625,00 кв. м., в размер на 3 510,00 лева без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 кв. м. – 11,13  лева без включен ДДС. 



(9)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 
№ 147, представляваща земя с площ 49,00 кв. м. целия с площ 424,00 кв. 
м., в размер на 4 520,00 лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1,00 кв. м. – 92,24 лева без включен ДДС. 

(10) - даване на съгласие на Кметът на Община Варна да сключи 
договор за отдаване под наем на  имот–частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Инж. Каракулаков” №2-4, 
кв. 15, 27-ми п.р. с площ 860 кв.м. – предмет на АОС № 849/08.10.1998 г.,  
с наемател “ЕЛИТ-Пътна сигнализация” ООД. 

(11) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на ПУ „Братя Миладинови”, имот – публична общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” №  113, ПУ „Братя 
Миладинови”, подрайон: 13, кв. 518, с площ 3370.00 кв.м. и сграда с 
идентификатор 10135.1502.110.1 със застроена площ 725.00 кв.м. 

(12) - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 
управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 
13 „Звездичка”, район I, кв. 457, парц.: II, представляващ поземлен имот с 
площ 2173 кв.м., представляваща п – л II – р съгласно Зап. № Р – 
224/30.06.1997 на Кмета на Община Варна и сгради: 

• едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м. 
• едноетажна пристройка към сградата–склад със застроена 

площ 35.60 кв. м. 
(13) – прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за   

строителство - даване на разрешение за изграждане и извършване на 
дейност за задоволяване на обществени потребности посредством 
съответни форми на стопанска експлоатация в сграда, представляваща 
подземен паркинг – гараж в незастроен недвижим имот – публична 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, 
представляващ УПИ ІІ- „за подземен паркинг – гараж” п.р 1, кв. 440 с 
площ 3 650 кв.м., съгласно АОС № 4981/14.05.2008 г. 

(14) - приемане Актуализация на Общинския план за развитие на 
Община Варна 2007 – 2013 година за остатъка от периода на неговото 
действие. 

 
Докл.:О.Симеонов-председател ПК „СС” 
 
 

 
 
 



Общ брой присъстващи общински съветници –43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 3218-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, 
Общински съвет-Варна обявява за частна общинска собственост 
недвижими имоти-предмет на АОС №6390/2011 г., представляващи: 
 - ПИ 10135.536.1028 с площ 10171/десет хиляди сто седемдесет и 
един/ кв.м., при граници: ПИ10135.536.194, ПИ 10135.536.264, ПИ 
10135.536.193, ПИ 10135.536.1027 и ПИ 10135.536.56; 
 - Двуетажна сграда с идентификатор 10135.536.1028.1 и застроена 
площ 171 кв.м. 
 - Едноетажна сграда с идентификатор 10135.536.1028.2 и застроена 
площ 49 кв.м. 
 - Едноетажна сграда с идентификатор 10135.536.1028.3 и застроена 
площ 24 кв.м. 
по одобрен със Заповед №300-5-18/04.03.2004 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър, изменени със Заповед №КД-14-
93-874/01.04.2011 г. на Началник СГКК-гр.Варна. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

за-32, против-11, въздържали се-0, отсъстват-8/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 
 

3219-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД, ЕИК  103156991, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

 
 
3219-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 

от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 



Борислав Василев Люцканов, Николай Георгиев Стоянов и Борислав 
Светломиров Златев, за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 

 
3219-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител 
на“АКТИВ” ООД,  за извършване на одиторски контрол на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД за 2011 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 

 
 3220-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090065, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

 3220-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна не 
освобождава от отговорност д-р Петър Атанасов – управител на  
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2010 до 07.12.2010 г. включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 



 
 3220-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Радослав Минков – управител на  “Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р 
Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за периода 07.12.2010 до 31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

 3220-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева - Коцева за периода 01.01.10 г. до 
31.12.10 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3220-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Слави Димитров Генов, за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” 
– Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3221-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница за активно лечение на 



онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090154, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

 
 

3221-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Господин Радков Игнатов – управител на 
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД  за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3221-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – Варна” 
ЕООД Христо Бойчев Боев за периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
  

3221-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания – “д-р Марко Марков” – 
Варна” ЕООД  за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 



 
 
3222-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично-консултативен център ІV - 
Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
 

3222-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на “Диагностично-
консултативен център ІV - Варна” ЕООД, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3222-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично-консултативен център ІV - 
Варна” ЕООД д-р Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.10 г. до 
31.12.10 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3222-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Надя Енчева Костова – управител на 
“АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично-
консултативен център ІV - Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 
гласуването-1/ 

 
 
 
 

3223-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството,  
Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет и годишен 
доклад за дейността на “Жилфонд” ЕООД – Варна, ЕИК 813109281, за 
2010 г. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
 

 
3223-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност инж. Станислав Петров Антонов – управител на 
“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3223-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД - Варна Жеко Маринов 
Георгиев за периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3223-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ и чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Цвета Боцановска 



управител на “АНТАРЕС” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3224-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3224-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: 
Румен Иванов Пишманов, Иван Георгиев Гоцев и Станислав Темелков 
Димитров за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
 
 

3224-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев – 
дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 



3225-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД, ЕИК 103305200, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
 

3225-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД в състав: 
Димитър Иванов Чутурков, Димитричка Василева Атанасова, Мило 
Цветанов Милов, Свилен Бойчев Камбуров и Хаик Онник Ованезов, за 
периода от 01.01.2010 г. до 16.09.2010 г., включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3225-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД в състав: 
Димитър Минчев Енчев, Румен Маринов Иванов и Борис Асенов Филипов 
за периода от 16.09.2010 г. до 31.12.2010 г.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3225-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев – управител на 
“Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на “Общинска охранителна фирма” ЕАД  за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 
гласуването-1/ 

 
 
 
 

3226-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД, ЕИК 103564060, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3226-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД в 
състав: Светлан Димов Стоянов, Димитър Милков Иванов и Христо 
Кирилов Димитров, за периода от 01.01.2010  г. до 31.12.2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3226-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3227-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 



годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3227-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Руслан Тошев – управител на “Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3227-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД д-р Красимир Пръвчев Костадинов за 
периода 01.01.10 г. до 31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3227-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – ВАРНА  
представлявано от Пенка Кирилова Жекова за извършване на одиторски 
контрол на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 



 
3228-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Обреди” ЕООД, 
ЕИК 813106564, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3228-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на “Обреди” ЕООД, за 
2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3228-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД Димитър Дичев, 
Константин Константинов и Янко Коренчев за периода 01.01.10 г. до  
16.08.2010 г. включително.   

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3228-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД Марина Петрова 
Панайотова – Карапетян, Христо Койчев Станев и Константин Димитров 
Костадинов за периода  16.08.2010г. до 31.12.10 г.   

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 
гласуването-1/ 

 
 
 
 
3228-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев – 
дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
“Обреди” ЕООД за 2011 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3229-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център “Свети 
Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 

 
3229-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на 
“Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” – 
Аспарухово - Варна” ЕООД за 2010 г. 

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 

 



3229-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 
консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” 
ЕООД д-р Росен Русев за периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 

 
3229-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ АДВАЙС” ЕООД за извършване на одиторски 
контрол на “Диагностично консултативен център “Свети Иван Рилски” 
– Аспарухово - Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3230-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център І – “Света 
Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3230-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2010 
г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 
гласуването-1/ 

 
 
 
 

3230-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично 
консултативен център І – “Света Клементина” – Варна” ЕООД  Красен 
Колев Матев за периода 01.01.10 г. до 31.12.10г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3230-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – 
Варна” ЕООД за 2011 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3231-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 



3231-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на 
“Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3231-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център ІІІ – 
Варна” ЕООД  Веселина Влайкова Христова за периода 01.01.10 г. до 
31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3231-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3232-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център V Варна – 
“Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 



3232-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Павлова - управител на “Диагностично 
консултативен център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

 
 
 
3232-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център V 
Варна – „Света Екатерина” ЕООД Ивелина Стоянова за периода 01.01.10 
г. до 31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3232-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с Светослав Петров Станиславов 
– управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център V Варна – „Света Екатерина” 
ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3233-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на  “Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 
гласуването-1/ 
 
 
 
 

3233-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Слава Стефанова Даковска – управител на  “Дентален 
център І Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 

 
3233-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” ЕООД д-р Петър 
Николаев Липчев за периода от  01.01.10 г. до 17.02.10 г. включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3233-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” ЕООД Ваня 
Иванова Илчева за периода от 17.02.10 г. до 31.12.10 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3233-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 от 
ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - Варна избира Илия 
Илиев – управител на “Приморска одиторска компания” ООД, за 



извършване на одиторски контрол на “Дентален център І Варна” ЕООД 
за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3234-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, 
Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на “Амбулатория – 
групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3234-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Цветелина Търпоманова – управител на “Амбулатория 
– групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3234-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД  Румяна Вълчева за периода 01.01.10 г. до 31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 



 
 
3234-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с Светослав Петров Станиславов 
– управител на  “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска 
помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3235-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3235-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност д-р Лазар Пашков – управител на “Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 

 
 
3235-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 

във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І – Варна” ЕООД  Йордан Руменов Йорданов за 
периода от 01.01.10 г. до 31.12.10г. 



/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3235-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с Светослав Петров Станиславов 
– управител на “Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” 
ЕООД  за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3236-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 
2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3236-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД в състав: Миглена 
Петрова Делчева,  Младен Радев Марчев, Мария Тодорова, Веселина 
Томова, Сали Табаков, за периода от 01.01.2010 г. до 19.05.2010 г. 
включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 



 
3236-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД в състав: Костадин 
Маринов Малчев, Емил Данаилов Данаилов и Валери Маринов Атанасов, 
за периода от 19.05.2010 г. до 31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 

  
 
 
3236-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ във връзка с чл. 146, ал. 3, Общински съвет – Варна избира Фанка 
Георгиева Нонева – управител на  „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 г.”, за 
извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3237-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД, 
ЕИК 103514755, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3237-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Гален Димитров Шиваров - управител на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД за периода от 01.01.2010 г. до 
05.11.2010 г. включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 



за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 
гласуването-1/ 

 
 
 
 

3237-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност д-р Александра Манушева - управител на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД за периода от 05.11.2010 до 
31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
  

3237-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център 
“Чайка” ЕООД  д-р Людмил Стефанов Цветков за периода 01.01.10 г. до 
31.12.10г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3237-6-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – управител на 
“АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 



3238-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с  чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, за 
2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3238-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Петър Стефанов Генов – управител на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3238-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД д-р 
Валентин Благоев Кършаков за периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3238-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Никола Милев Бакалов за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД 
за 2011 г. 



/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3239-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 
ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД, ЕИК 200472647, за 2010 г.  

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3239-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД в състав: 
Сиана Нинова Мавродинова-Ангелова, Януарий Марков Вичев и Поли 
Стаменова Стоянова, за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
 

3239-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД в състав:  
• Кирил Евстатиев Еленков за периода от 01.01.2010 г. до 17.05.2010 г.; 
• Борислав Светломиров Златев за периода от 01.01.2010 г. до 01.04.2010 

г.; 
• Николай Георгиев Стоянов за периода от 01.01.2010 г. до 07.06.2010 г. 
• Драгомир Ненчев Белев за периода от 01.01.2010 г. до 16.06.2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 



 
 
3239-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Фанка Нонева – управител на 
“ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на “Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 

 
3240-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от 

ТЗ и чл. 40 от Закона за счетоводството,  Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен 
доклад за дейността на “Пазари” ЕАД – Варна, ЕИК 148089508, за 2010 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

3240-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав: Юлиана 
Добрева Трифонова, Атанас Кирилов Тихчев, Веселин Йорданов Кунчев, 
Гено Дачев Генов, Тошко Вълчев Грудев, за периода от 01.01.2010 г. до 
29.07.2010 г., включително. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
  
3240-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД - Варна в състав:  Лилия 
Кирилова Христова, Миглена Стефанова Георгиева, Милен Стоилов Колев, 
за периода от 29.07.2010 г. до 31.12.2010 г. 



/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 

  3240-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД 
представлявано от Найден Божидаров Кеновски, Мончо Кирилов 
Миразчийски, за извършване на одиторски контрол на “Пазари” ЕАД - 
Варна за 2011 г. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21, не участват в 

гласуването-1/ 
 
 
 
 
3241-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна извършване на 
анализ и преценка от бъдеща възможност за преобразуване на “Жилфонд” 
ЕООД – Варна от Търговско дружество в Общинско предприятие, както и 
определяне обема и предмета на дейност на предприятието  в срок до 31 
май 2011 г. 

/за-21, против-5, въздържали се-1/ 
 
 
 
 
 

 3242-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС 11 – 2400/1/23.02.2011 г., 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 4552-7  по  Протокол № 
49/20, 22.12.2006г., с което се учредява на Областна дирекция “Полиция” – 
Варна за нуждите на ІІ РПУ безвъзмездно право на ползване за срок от 10 
години., върху движима вещ–общинска собственост, представляваща 
павилион № 12 (съгласно приложена схема), находящ се в гр. Варна, ул. 
“Хризантема” с обща площ 18,84 (осемнадесет цяло осемдесет и четири 
стотни) кв.м., поставен на основание Разрешение за строеж № 
328/09.10.1997г., издадено от район “Приморски”. 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна  
осъществяването на всички действия по прекратяване на Договор № Д-7-
9200/330/11.04.2007г., сключен между Община Варна и Областна дирекция 



„Полиция”-Варна за безвъзмездно ползване на движима вещ–общинска 
собственост, представляваща павилион № 12, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Хризантема” с обща площ 18,84 кв.м. 

/Резузтат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 

 
 
 
 

3243-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № Д – 3 – 9200 /196/11.03.2011 г. 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 2198-5 по Протокол № 
40/06.11.2002г. в частта: „На основание чл. 116 от НРПУРОИ, във връзка с 
чл. 39 от ЗОС, общински съвет-Варна учредява безвъзмездно право на 
ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в Варна, 
ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 408, вх.14, представляващ апартамент № 3а със 
застроена площ 61,62 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет, 
коридор и тераса, актуван с АОС №  1588/17.02.2000г., в полза на 
Министерство на вътрешните работи, РДВР-Варна, за нуждите на детска 
педагогическа стая” за срок от 10 години. Възлага на Кмета на Община 
Варна издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
право на ползване върху описания имот за срок от 10 години.” 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна  
осъществяването на всички действия по прекратяване на Договор № Д-3-
9200/196/09.04.2003г., сключен между Община Варна и Регионална 
дирекция на вътрешните работи-Варна за безвъзмездно ползване на имот-
частна общинска собственост, находящ се в Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, 
бл. 408, вх.14, представляващ апартамент № 3а. 

/Резузтат от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/ 
 
 

 
 
3244-6. На основание чл.54, ал.2 от „Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Варна 
прекъсва работата на Тридесет и третото заседание на Общинския съвет и 
решава същото да продължи на 21.04.2011 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в 
Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен ред. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 



3245-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 48888/16.03.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляващ  265.00  (двеста шестдесет и пет) м2 идеални части от  ПИ  с 
идентификатор  № 10135.2575.914 (десет  хиляди  сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин седемдесет и пет.деветстотин и четиринадесет) целия с 
площ  520.00 (петстотин и двадесет) м2, с административен адрес  в гр. 
Варна,  кв. Виница, ул. „Константин Илиев” № 6, в размер на  20 800 
(двадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2  78,49 (седемдесет и осем лева и четиридесет и 
девет стотинки) лева. 
 3245-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община 
Варна, и в изпълнение на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост 2011”, Общински съвет - 
Варна  решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Иван Колев Стойков,     чрез продажба  на имот-
частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна,  кв. 
Виница, ул. „Константин Илиев” № 6  представляващ  265.00  (двеста 
шестдесет и пет) м2 идеални части от  ПИ  с идентификатор  № 
10135.2575.914 (десет  хиляди  сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.деветстотин и четиринадесет), целият с площ  520.00 
(петстотин и двадесет) м2, при граници на имота:ПИ № 10135.2575.918 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет. 
деветстотин и осемнадесет),  ПИ № 10135.2575.913 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет. деветстотин и 
тринадесет), ПИ № 10135.2575.936 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин седемдесет и пет. деветстотин тридесет и шест), ПИ № 
10135.2575.935 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет. деветстотин тридесет и пет), ПИ № 10135.2575.918 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет. 
деветстотин и петнадесет)  на съсобственика  Иван Колев Стойков. 

  За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4805/10.12.2007 г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от   20 800 (двадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен 
ДДС. 

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

/Резузлат от поименно явно гласуване 



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

 
3246-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11 – 9302/62/18.03.2011 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 10135.5545.3521 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
пет хиляди петстотин четиридесет и пет. три хиляди петстотин двадесет и 
едно) с площ 253 (двеста петдесет и три)  м2,  находящ се в гр. Варна, м. 
„Зеленика”, в размер на  32 400 (тридесет и две хиляди и четиристотин) 
лева , без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  114,49 (сто и 
четиринадесет лева и четиридесет и девет стотинки) лева, без ДДС.  

  3246-6-2. 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 в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, м. „Зеленика”, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3521 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. пет хиляди петстотин четиридесет и пет. три хиляди 
петстотин двадесет и едно) с площ 253 (двеста петдесет и три)  м2, при 
граници:  ПИ № 10135.5545.3522 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и две),  
ПИ № 10135.5545.9506 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин четиридесет и пет.девет хиляди петстотин и шест);  ПИ № 
10135.5010.114 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди и десет. сто и 
четиринадесет); ПИ № 10135.5545.3010 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет. три хиляди и десет) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5143/15.09.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  32 400 (тридесет и две хиляди и 
четиристотин)  лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на 3 240  (три хиляди двеста и 
четиридесет) 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  3 240  (три 
хиляди двеста и четиридесет)  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  200,00 (двеста и петдесет) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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

/Резузлат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 
 
3247-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 21577/18.03.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на идеална част от недвижим имот 
– общинска собственост, находящ се в община Варна, с.Каменар, 
ул.”Бреза” № 19,21 представляващ земя с площ 315,10 (триста и 
петнадесет цяло и десет) кв. м. идеални части от УПИ №І-269,270(едно-
двеста шестдесет и девет, двеста и седемдесет), целия с площ 
625,00(шестстотин двадесет и пет)кв. м., при граници на имота: ул.”Бреза”, 
УПИ №ІІ-265,266/две-двеста шестдесет и пет, двеста шестдесет и шест/, 
УПИ №Х-267, 268/десет-двеста шестдесет и седем, двеста шестдесет и 
осем/, улица - в размер на 3 510,00(три хиляди петстотин и десет) лева без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 11,13 
(единадесет лева и тринадесет стотинки) лева без включен ДДС. 

/Резузлат от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-22/ 
 
 
 
 



3248-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 23514/18.03.2011 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.”Св.Св.Кирил и Методий” №147, представляваща земя с площ 
49,00 (четиридесет и девет) кв. м. идеални части от ПИ №10135.5505.258 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста 
петдесет и осем), целия с площ 424,00(четиристотин двадесет и четири) кв. 
м., при граници на имота: ПИ №10135.5505.283 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста осемдесет и три), ПИ 
№10135.5505.259(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и девет), ПИ №10135.5505.248(десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста четиридесет и осем) и ПИ 
№ 10135.5505.257(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и седем) в размер на 4 520,00(четири хиляди петстотин 
и двадесет)лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00(един) кв. 
м. – 92,24 (деветдесет и два лева и двадесет и четири стотинки) лева без 
включен ДДС. 

3248-6-2. 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 в изпълнение на годишната 
програма за 2011 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна: 

 - Коста Георгиев Стоилов, чрез продажба на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул.” Св.Св.Кирил и Методий” №147, 
представляваща земя с площ 18,07 (осемнадесет цяло и седем стотни) кв.м. 
идеални части от ПИ №10135.5505.258(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и осем), целия с площ 424 кв.м. , 
при граници на имота: ПИ №10135.5505.283 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста осемдесет и три), ПИ 
№10135.5505.259(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и девет), ПИ №10135.5505.248(десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста четиридесет и осем) и ПИ 
№ 10135.5505.257 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и седем). 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени за 
сумата от 1 666,86 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и осемдесет и 
шест стотинки) лв. без включен ДДС на съсобственика Коста Георгиев 
Стоилов. 

- Стоил Георгиев Стоилов, чрез продажба на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул.” Св.Св.Кирил и Методий” №147, 
представляваща земя с площ 17,40 (седемнадесет цяло и четиридесет)кв.м. 



идеални части от ПИ №10135.5505.258(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и осем), целия с площ 424 кв.м. , 
при граници на имота: ПИ №10135.5505.283 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста осемдесет и три), ПИ 
№10135.5505.259(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и девет), ПИ №10135.5505.248(десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста четиридесет и осем) и ПИ 
№ 10135.5505.257 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и седем). 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени за 
сумата от 1 605,06 (хиляда шестстотин и пет лева и шест стотинки) лв. без 
включен ДДС на съсобственика Стоил Георгиев Стоилов. 

- Георги Стоилов Атанасов, чрез продажба на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул.” Св.Св.Кирил и Методий” №147, 
представляваща земя с площ 13,53 (тринадесет цяло и петдесет и три)кв.м. 
идеални части от ПИ №10135.5505.258(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и осем), целия с площ 424 кв.м. , 
при граници на имота: ПИ №10135.5505.283 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста осемдесет и три), ПИ 
№10135.5505.259(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и девет), ПИ №10135.5505.248(десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста четиридесет и осем) и ПИ 
№ 10135.5505.257 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста петдесет и седем). 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени за 
сумата от 1 248,08 (хиляда двеста четиридесет и осем лева и осем стотинки) 
лв. без включен ДДС на съсобственика Георги Стоилов Атанасов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6176/30.07.2010 г. 

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

/Резузлат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 
 
3249-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 

от НРПУРОИ и във връзка с чл.14, ал. 6 от ЗОС, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д 6 - 9200/153/16.03.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор за 
отдаване под наем на  имот–частна общинска собственост, находящ се в гр. 



Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Инж. Каракулаков” № 2-4, кв. 15, 27-ми 
п.р., УПИ ІІІ,  представляващ дворно място с площ 860 (осемстотин и 
шестдесет) кв.м. – предмет на АОС № 849/08.10.1998г.,  с наемател “ЕЛИТ-
Пътна сигнализация” ООД. 

  Срокът на договора за наем се определя  до 30.12.2011г. – срок по 
Договор № Д-9-9200/912/18.06.2009г. за изпълнение на проектиране, 
изграждане и реконструкция на светофарни уредби на територията на 
Община Варна. 

Месечната наемна цена се определя на 860 лева (осемстотин лева), 
определена съгласно чл. 6,   ал. 1  от “Методика за определяне на стартови 
базисни  цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

/Резузлат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 
 
 
3250-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1, т. 5 

от Закона за концесиите, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 10 - 2600/1458/22.03.2011 г. Общински съвет – Варна прекратява 
процедура за предоставяне на концесия за строителство – даване на 
разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване на 
обществени потребности посредством съответни форми на стопанска 
експлоатация в сграда, представляваща подземен паркинг – гараж в 
незастроен недвижим имот – публична общинска собственост находящ се в 
гр. Варна, ул. „Братя Миладинови”, представляващ УПИ II – „за подземен 
паркинг – гараж”, подрайон 1, кв. 440 с площ 3 650 м², съгласно АОС № 
4981/14.05.2008 год. 

/Резузлат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 
 
 
3251-6. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 23, т.1 от 

Закона за регионално развитие и чл. 37, ал.1, чл. 38, ал.1, 2 и 3 от 
Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, и по 



предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД – 9 - 
9303/630/01.04.2011 г. Общински съвет – Варна:  

1. Приема Актуализация на Общинския план за развитие на 
Община Варна 2007 – 2013 година за остатъка от периода на неговото 
действие. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да ръководи, организира и 
контролира дейността по изпълнението на Актуализирания Общинския 
план за развитие на Община Варна  2007 – 2013 година за остатъка от 
периода на неговото действие. 

/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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  седма 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) – задължаване на Кмета на Община Варна от  средствата в 
Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична 
мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 млн. лв., да бъдат предвидени 
финансови средства в размер на 372 269,70 лв. за обект “Подобряване на 
инженерната инфраструктура на с. Константиново  
 (2) – задължаване на Кмета на Община Варна от средствата в 
Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на улична 
мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 млн. лв., да бъдат предвидени 
финансови средства  за закърпване на дупки от ул. “Рали Мавридов” в 
участъка от ул. “Г. Бенковски” до ул. “Радецки” и участъка на ул. Проф. 
Фр. Ж. Кюри” до ул. “Радецки”.  

 (3) – задължаване на Кмета на Община Варна да възложи на ОП 
“Инвестиционна политика”  да изготви КСС за дъждовна канализация на 
ул. “Академик Корчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ, която да бъде готова до 
20.05.2011г. и предоставена на Общински съвет – Варна. 

 
    Докл.:Вл.Тонев-председател ПК „АСУОРТОНМ” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3252-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение от г-н Васил Дюлгеров – Кмет на кметство Константиново с 
вх. № ОС11-1000/5/02.02.2011г., Общински съвет – Варна задължава Кмета 
на Община Варна от  средствата в Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, 
ремонт и поддържане на улична мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 



млн. лв., да бъдат предвидени финансови средства в размер до 372 269,70 
лв. за обект “Подобряване на инженерната инфраструктура на с. 
Константиново”, съгласно приложение.      

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 
 
 

 3253-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
жалба от живущите на ул. “Рали Мавридов” с вх. № РД11-
9100/108/23.02.2011г., Общински съвет – Варна задължава Кмета на 
Община Варна от средствата в Приложение № 8, д-ст 606 “Изграждане, 
ремонт и поддържане на улична мрежа” за Рехабилитация в размер на  8 
млн. лв., да бъдат предвидени финансови средства  за закърпване на дупки 
от ул. “Рали Мавридов” в участъка от ул. “Г. Бенковски” до ул. “Радецки” и 
участъка на ул. Проф. Фр. Ж. Кюри” до ул. “Радецки”.  

 /Резултат от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 
 

 
 3254-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка със 
сигнал от г-н Андрей Василев–Изпълнителен директор на “ВАРНА ПЛОД” 
АД с вх. № ОС11-2600/25/28.03.2011г., задължава Кмета на Община Варна 
да възложи на ОП “Инвестиционна политика”  да изготви КСС за дъждовна 
канализация на ул. “Академик Курчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ, която да 
бъде готова до 20.05.2011г. и предоставена на Общински съвет – Варна. 

/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/ 
 

 



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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 
 (1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално – битови потребности на нуждаещи се по 
молби на граждани. 

(2) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности по 
молби на граждани. 

(3) – приемане на Общинска програма за закрила на детето 2011 г. 
(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос 5 
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна 
област на интервенция 5.1.”Подкрепа на социалната икономика”, 
процедура „Нови възможности”, бюджетна линия: BG051PO001-5.1.02. 

 
Докл.:П.Христов-председател ПК „СДЖП” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 3255-8. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2952-
3/31/19,20.01.2011г. 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-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 

 
 



 
 3256-8. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално – битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

 
 

3257-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 
б  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
Общински съвет – Варна приема Общинска програма за закрила на детето 
2011г., съгласно Приложение № 3. 

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

3258-8. На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.59 от ЗМСМА, и във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9907(67)14.04.2011 г., Общински съвет-Варна дава съгласие за 
кандидатстване на Община Варна в партньорство със Сдружение „Бизнес 
агенция” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, 
приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика”, основна област на интервенция 5.1.”Подкрепа на социалната 
икономика”, процедура „Нови възможности”, бюджетна линия: 
BG051PO001-5.1.02. 

/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-4, отсъстват-17/ 
 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
КЪМ РЕШЕНИЕ №3255-8 

 
 

1. ИЛКО АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ –молба с вх. № РД11-94.И/69/14.03.2011 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. БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА –молба с вх. № РД11-94.Б/49/30.03.2011 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. 

3. МАРИЯ СТОЙЧЕВА РАДЕВА –молба вх.№ РД11-94.М/223/29.03.2011 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. 

4. ЛИЛКА ИВАНОВА БОЖИЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Л/41/10.03.2011 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. 

5. ГЮЛФЕМ ИСМАИЛ НАЗИФ –молба с вх. № РД11-94.Г/52/17.02.2011 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. 

6. НЕЙКА ХРИСТОВА КОЛЕВА –молба с вх. № РД11-94.Н/78/17.02.2011 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. 

7. ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАЛЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.Е/62/17.02.2011 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. 

8. МАРИЙКА ИВАНОВА КАЛЕВА - молба с вх. № РД11.94.М/210/28.03.2011 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. 

9. КЕРА ЖЕКОВА ВЕЛКОВА - молба с вх. № РД11-94.К/108/17.03.2011 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. 

10. ЗАХАРИ АНАНИЕВ ЗАХАРИЕВ – молба с вх. № РД11-94.З/46/17.03.2011 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. 

11. ИЛИЯ ВЕЛИКОВ АТАНАСОВ –молба с вх. № РД11-94.И/47/17.02.2011 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. 

12. ГЮЛДЖАН РАМАДАН ЯШАРОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/51/17.02.2011 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. 

13. СНЕЖИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА –молба с вх. № РД11-94.С/120/17.02.2011 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. 

14. ЮРКЮШ ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА –молба с вх. № РД11-94.Ю/21/17.02.2011 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. 

15. МЕЛЕК МЕХМЕДАЛИ ХЮСЕИН –молба с вх. № РД11-94.М/127/18.02.2011 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. 

16. ДАНИЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА - молба с вх. № РД11-94.Д/87/18.02.2011 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. 

17. ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА –молба с вх. № РД11-94.Г/53/18.02.2011 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. 



18. АНИТА ПЛАМЕНОВА СПИРОВА –молба с вх. № РД11-94.А/112/18.02.2011 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. 

19. БОЙКА ИВАНОВА ДРАГОЕВА –молба с вх. № РД11-94.Б/28/18.02.2011 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. 

20. ЮЛИАНА НЕДКОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/23/18.02.2011 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. 

21. НАТАЛИЯ ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/79/18.02.2011 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. 

22. ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА –молба с вх. № РД11-94.Т/39/18.02.2011 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. 

23. ЗЮМБЮЛКА ИЛИЕВА РАДЕВА – молба с вх. № РД11-94.З/32/21.02.2011 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. 

24. ДИЛЯНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.Д/80/14.02.2011 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. 

25. ВАНЯ ЖИВКОВА ИВАНОВА –молба с вх. № РД11-94.В/74/15.02.2011 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. 

26. ТАНЯ ЖИВКОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Т/37/15.02.2011 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. 

27. ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА - молба с вх. № РД11-94.Е/59/16.02.2011 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. 

28. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАРАКАШЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/121/16.02.2011 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. 

29. НЕФИС КАДИР МЕХМЕД –молба с вх. № РД11-94.Н/77/16.02.2011 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. 

30. МИЛЕНА ТОДОРОВА ГАНЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.М/120/16.02.2011 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. 

31. ЦВЕТАНА КИРИЛОВА ЦЕКОВА –молба с вх. № РД11-94.Ц/14/16.02.2011 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. 

32. ЛИДИЯ ДУБРОВИНА –молба с вх. № РД11-94.Л/108/16.09.2011 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. 

33. СЕБИЛЕ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА –молба с вх. № РД11-94.С/117/17.02.2011 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. 

34. СИМЕОН ЯНЕВ СИМЕОНОВ –молба с вх. № РД11-94.С/122/17.02.2011 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. 

35. МАРТИН ХАМПАР МЕЛКОНОВ –молба с вх. № РД11-94.М/124/17.02.2011 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. 



36. ИВАНКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА –молба с вх. № РД11-94.И/48/21.02.2011 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. 

37. ПАРАШКЕВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА –молба с вх. № РД11-94.П/51/21.02.2011 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. 

38. МУСТАФА АЛИ ХЮСЕИН –молба с вх. № РД11-94.М/132/21.02.2011г.- 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. 

39. ЮЛИЯНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА –молба с вх. № РД11-94.Ю/25/21.02.2011 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. 

40. ЮЛИЯ ДЕМИРОВА ХРИСТОВА –молба с вх. № РД11-94.Ю/24/21.02.2011 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. 

41. КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ –молба с вх. № РД11-94.К/69/21.02.2011 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. 

42. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИАМАНДИЕВ –молба с вх. № РД11-94.А/116/21.02.2011 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. 

43. РАХИМ ФАЗЛА БЕКИРОВ –молба с вх. № РД11-94.Р/65/21.02.2011 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. 

44. ГЮЛСЕРЕН РАФЕТОВА МЕХМЕДОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/55/21.02.2011 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. 

45. НИКОЛА ДЕМИРЕВ НИКОЛОВ –молба с вх. № РД11-94.Н/80/21.02.2011 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. 

46. АНКА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.А/114/21.02.2011 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. 

47. НЕЛИ ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/81/21.02.2011 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. 

48. НОРА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/83/21.02.2011 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. 

49. АНГЕЛИНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.А/123/21.02.2011 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. 

50. АНА РАФАИЛОВА ВАСИЛЕВА –молба с вх. № РД11-94.А/121/21.02.2011 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. 

51. ЗИНА ЮЛИЯНОВА ИВОВА –молба с вх. № РД11-94.З/33/21.02.2011 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. 

52. СТАНИСЛАВ ЛАСКОВ МАРИНОВ -  молба с вх. № РД11-94.С_208/21.03.2011 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. 

53. ТОДОРКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД11-94.Т/65/22.03.22.03.2011 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. 



54. ПАНО ИВАНОВ ПАНОВ –молба вх.№ РД11-94.П/90/22.03.2011 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. 

55. ГЮЛШЯН МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/56/22.02.2011 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. 

56. ШЕФИКА АХМЕД ИСМАИЛ – молба с вх. № РД11-94.Ш/3/22.02.2011 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. 

57. СИЯНА ЙОСИФОВА ИЛИЕВА –молба с вх. № РД11-94.С/138/22.02.2011 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. 

58. МИЛЮ ПЕТРОВ МИЛЕВ –молба с вх. № РД11-94.М/137/22.02.2011 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. 

59. ЕЛКА ЮРИЕВА ЧАВДАРОВА –молба с вх. № РД11-94.Е/70/22.02.2011 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. 

60. АЛБЕНА НИКОЛОВА РАФАИЛОВА –молба с вх. № РД11-94.А/124/22.02.2011 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. 

61. МИГЛЕНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА –молба с вх. № РД11-94.М/136/22.02.2011 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. 

62. ЕЛЕНА АСЕНОВА ХРИСТОВА –молба с вх. № РД11-94.Е/68/22.02.2011 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. 

63. ЙОРДАНКА ЦАНЕВА КОВАЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.Й/28/22.02.2011 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. 

64. ИЛИЯН ЗДРАВКОВ ШИШКОВ - молба с вх. № РД11-94.И/49/22.02.2011 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. 

65. РАДКА МАКСИМОВА АНГЕЛОВА –молба с вх. №РД11-94.Р/68/22.02.2011 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. 

66. НАТАЛИЯ ИВОВА ЗЛАТЕВА –молба с вх. № РД11-94.Н/85/22.02.2011 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. 

67. ЗДРАВКА ГЕРМАНОВА РАЙЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.З/35/22.02.2011 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. 

68. ТАТЯНА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА –молба с вх. № РД11-94.Т/41/22.02.2011 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. 

69. АНКА МИХАЙЛОВА ВЪЛКАНОВА –  молба с вх. № РД11-94.А/125/22.02.2011 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. 

70. ДИМКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Д/93/22.02.2011 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. 

71. АСЕН ДЕМИРОВ БАЛАКЧИЕВ –молба с вх. № РД11-94.А/128/23.02.2011 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. 



72. ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ДИМЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.Е/71/23.02.2011 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. 

73. КАТЯ АТАНАСОВА НЕДКОВА –молба с вх. № РД11-94.К/77/23.02.2011 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. 

74. СИЛВИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА –молба с вх. № РД11-94.С/140/23.02.2011 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. 

75. ТОДОРКА ИВАНОВА МАТЕЕВА –молба с вх. № РД11-94.Т/42/23.02.2011 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. 

76. ЦВЕТАНКА РУМЕНОВА РУСЕВА –молба с вх. № РД11-94.Ц/15/23.02.2011 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.  

77. ЖИВКО АЛЕКОВ ДЕМИРОВ –молба с вх. № РД11-94.Ж/20/23.02.2011 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. 

78. НИКОЛИНА ПАНАЙОТОВА НИКОЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/90/23.02.2011 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. 

79. ЙОРДАНКА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Й/32/23.02.2011 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. 

80. ГАЛИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА –молба с вх. № РД11-94.Г/61/23.02.2011 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. 

81. ВАЛЯ СЕРГЕЕВА СИМЕОНОВА –  молба с вх. № РД11-94.В/83/23.02.2011 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. 

82. АНА БИЛЯЛОВА РЮСТЕМОВА –молба с вх. № РД11-94.А/130/23.02.2011 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. 

83. ЕКАТЕРИНА ПАНАЙОТОВА ЖЕЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.Е/72/23.02.2011 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. 

84. НИНА ПАНАЙОТОВА НИКОЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/89/23.02.2011 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. 

85. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА –молба с вх. № РД11-94.Е/74/23.02.2011 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. 

86. НЕВЕНА СЛАВЕЙКОВА ДОЦЕВА –молба с вх. № РД11-94.н/92/24.02.2011 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. 

87. ЕЛКА ТРАЙКОВА ДИМОВА –молба с вх. № РД11-94.Е/75/24.02.2011 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. 

88. ЙОНКА НАЙДЕНОВА ЯТАНСКА –молба с вх. № РД11-94.Й/34/24.02.2011 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. 

89. АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ДЕМИРОВА –молба с вх. № РД11-94.А/131/24.02.2011 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. 



90. ФАТМА ОСМАНОВА АЛИЕВА –молба с вх. № РД11-94.Ф/16/24.02.2011 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. 

91. ЗЛАТКА АТАНАСОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.З/37/24.02.2011 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. 

92. КРАСИМИРА МАРИНОВА НЕДЕЛЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.К/112/18.03.2011 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. 

93. ВИОЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД11-94.В/115/21.03.2011 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. 

94. ШЕФИКА САЛИ АЛИОСМАН –молба с вх. № РД11.94.Ш/5/16.03.2011 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. 

95. РУМЕН ВЪЛКАНОВ ПЕНЧЕВ –молба с вх. № РД11-94.Р/88/15.03.2011 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. 

96. ИВАНКА ПАСКАЛЕВА ПАНАЙОТОВА –молба с вх. № РД11-94.И/73/15.03.2011 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. 

97. СТЕФКА ЮРИЕВА ХРИСТОВА –молба с вх. № РД11-94.С/185/15.03.2011 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. 

98. ФАНКА ГЕОРГИЕВА ПАМБУКОВА –молба с вх. № РД11-94.Ф/17/15.03.2011 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. 

99. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДЕМИРОВ –молба с вх. № РД11-94.А/164/15.03.2011 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. 

100. ЙОРДАНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Й/44/15.03.2011 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. 

101. РОСИЦА ИЛИЕВА ИЛИЕВА –молба с вх. № РД11-94.Р/85/15.03.2011 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. 

102. НАДЕЖДА СТОЯНОВА БОЖКОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/115/15.03.2011 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. ИРИНА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.И/70/15.03.2011 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. 

104. ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ИВАНОВ –молба с вх. № РД11-94.Д/126/15.03.2011 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. 

105. ИВАНКА РУСЕВА ИВАНОВА –молба с вх. № РД11-94.И/74/15.03.2011 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. 

106. ТОДОРКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА –молба с вх. № РД11-94.Т/59/16.03.2011 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. 

107. ДЕМИРКА ЖИВКОВА ДЕМИРОВА –молба с вх. № РД11-94.Д/127/16.03.2011 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. 



108. МАРИЯ БОРИСОВА ПРОДАНОВА –молба с вх. № РД11-94.М/179/16.03.2011 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. 

109. НЕЛИ БОНЧЕВА МАРИНОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/118/16.03.2011 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. 

110. ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА –молба с вх. № РД11-94.В/112/16.03.2011 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. 

111. РУМЯНА ДЕСПИНКОВА ВЪЛКОВА –молба с вх. № РД11-94.Р/90/16.03.2011 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. НИКОЛИНКА ПАРУШЕВА ВЕЛКОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/121/16.03.2011 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. 

113. ИВЕЛИНА АНТОНОВА СИМЕОНОВА –молба с вх. № РД11-94.И/76/16.03.2011 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. ДИМКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД11-94.Д/123/15.03.2011 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. 

115. ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ПАВЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/121/14.03.2011 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. 

116. ПАВЛИНКА КИРОВА ГРАДИНАРОВА – молба с вх. № РД11-94.П/94/23.03.2011 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. 

117. АГЮЛ АЛИ АХМЕД –молба с вх. № РД11-94.А/176/21.03.2011 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. 

118. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД11-94.И/55/24.02.2011 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. 

119. ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА РАДЕВА –молба с вх.№ РД11-94.В/138/01.04.2011 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. 

120. ВЕСКА СИМЕОНОВА КИРИЛОВА – молба с вх. № РД11-94.В/84/24.03.2011 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. 

121. ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ ТОМОВ –молба с вх. № РД11-94.Ж/34/29.03.2011 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. 

122. НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/103/08.03.2011 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. 

123. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ –молба с вх. № РД11-94.Ч/1/28.02.2011 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. 

124. СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД11-94.С/180/14.03.2011 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. КАРИНЕ АНДРАНИКОВНА КОЛЕВА –молба с вх. № РД11-94.К/104/14.03.2011 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. 



126. ДИМАНА КОСТОВА КАСАБОВА – молба вх.№ РД11-94.Д/177/05.04.2011 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. 

127. ВАСИЛКА НЕДЕЛЧЕВА ПОПОВА – молба с вх. № РД11-94.В/137/31.03.2011 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. ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА –молба с вх. № РД11-94.Е/96/18.03.2011 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. 

129. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА – молба с вх. № РД11-94.В/88/24.02.2011 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. 

130. ГИНА НИКОЛОВА ДЕБЕЛЕЦОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/63/24.02.2011 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. 

131. КРАСИМИРА АНКОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД11-94.К/79/24.02.2011 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. 

132. ЖАСМИНА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Ж/22/24.02.2011 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. 

133. СЕВДИНЕ ХАСАНОВА АХМЕДОВА –молба с вх. №РД11-94.С/150/25.02.2011 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. 

134. ИЛИЯН КРЪСТЕВ ПАНЧЕВ – молба с вх. № РД11-94.И/57/25.02.2011 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. 

135. ДИАН ДИМОВ ТОДОРОВ – молба с вх. № РД11-94.Д/104/25.02.2011 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. 

136. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.К/84/25.02.2011 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. 

137. ГИНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА –молба с вх. № РД11-94.Г/64/25.02.2011 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. 

138. ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/77/25.02.2011 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. 

139. СУЗАНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА –молба с вх. № РД11-94.С/151/25.02.2011 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. 

140. ВАЛЕНТИН ЖЕЧЕВ ТРИФОНОВ – молба с вх. № РД11-94.В/93/28.02.2011 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. 

141. СЪБИНА СТЕФАНОВА КУЛЕВА-ХАСАН –молба с вх. № РД11-94.С/157/28.02.2011 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. 

142. МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД11-94.М/146/28.02.2011 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. 

143. АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА МАРИНОВА –молба с вх. № РД11-94.А/135/28.02.2011 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. 



144. МИЛКА ДЕМИРОВА КОСТОВА –молба с вх. № РД11-94.М/147/28.02.2011 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. 

145. ВИОЛЕТА АСЕНОВА СИМЕОНОВА –молба с вх. № РД11-94.В/92/28.02.2011 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. ДОБРИНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Д/106/28.02.2011 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. 

147. ЗВЕЗДА АТАНАСОВА АСЕНОВА –молба с вх. № РД11-94.З/38/28.02.2011 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. 

148. ПЕТРАНКА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.П/60/28.02.2011 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. ЕЛЕНА АСЕНОВА ЯНКОВА –молба с вх. № РД11-94.Е/79/28.02.2011 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. СЕВДАЛИНА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА –молба с вх. № РД11-94.С/158/28.02.2011 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. 

151. ПАНДО ИВАНОВ ПАНДОВ –молба с вх. № РД11-94.П/61/28.02.2011 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. 

152. НИНА БОНЧЕВА ЮРИЕВА –молба с вх. № РД11-94.Н/97/28.02.2011 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. 

153. МИХАИЛ МИТКОВ МИХАЙЛОВ –молба с вх. № РД11-94.М/150/28.02.2011 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. 

154. РУМЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА –молба с вх. № РД11-94.Р/73/28.02.2011 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. 

155. НАДЕЖДА НАСКОВА АЛЕКСИЕВА –молба с вх. № РД11-94.Н/94/28.02.2011 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. 

156. СЕВДА РАДОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА –молба с вх. № РД11-94.С/155/28.02.2011 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. 

157. КАЛИНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА –молба с вх. № РД11-94.К/86/01.03.2011 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. ВИКТОР ФЛОРОВ ТОБОШАРОВ –молба с вх. № РД11-94.В/95/01.03.2011 г 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. ЮЛИЯ САШЕВА АЛЕКОВА –молба с вх. № РД11-94.Ю/29/01.03.2011 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. 

160. ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ –молба с вх. № РД11-94.Ж/25/01.03.2011 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. 

161. МАРИЯ СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА –молба с вх. № РД11-94.М/154/01.03.2011 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. МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА –молба с вх. № РД11-94.М/157/02.03.2011 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. 

163. СНЕЖАНКА ИЛИЕВА МАРТИНОВА –молба с вх. № РД11-94.С/164/07.03.2011 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. ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВА ЙОРДАНОВА –молба с вх. № РД11-94.Е/85/07.03.2011 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. 

165. ХАТЧЕ ХАСАН МЕТОДИЕВА –молба с вх. № РД11-94.Х/37/07.03.2011 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. 

166. ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА –молба с вх. № РД11-94.В/98/07.03.2011 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. 

167. ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ СТАНЧЕВ –молба с вх. № РД11-94.Г/71/07.03.2011 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. 

168. КРАСИМИРА ЕФТИМОВА ЙОТОВА –молба с вх. № РД11-94.Х/38/07.03.2011 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. 

169. КАЛИНА АТАНАСОВА ВАСЕВА –молба с вх. № РД11-94.К/93/07.03.2011 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. 

170. ДИМИТРА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Д/113/07.03.2011 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. 

171. ДЕСПИНА ЙОРДАНОВА САВОВА –молба с вх. № РД11-94.Д/114/07.03.2011 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. 

172. ВАРТУХИ АРТЮН ТЕПЕЛИКЯН –молба с вх. № РД11-94.В/100/07.03.2011 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. 

173. СТАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА –молба с вх. № РД11-94.С/166/07.03.2011 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. 

174. СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА –молба с вх. № РД11-94.С/165/07.03.2011 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. 

175. ИВАНКА МАРКОВА ЧОЛАКОВА –молба с вх. № РД11-94.И/61/07.03.2011 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. 

176. НАДЕЖДА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/102/07.03.2011 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. 

177. АЙТЕН МЕХМЕД НУРИ –молба с вх. № РД11-94.А/152/07.03.2011 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. 

178. СТЕФАН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД11-94.С/169/07.03.2011 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. ЯШАР НУРХАН МЕХМЕД –молба с вх. № РД11-94.Я/31/07.03.2011 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. 



180. ЕМИЛ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ – молба с вх. № РД11-94.Е/84/07.03.2011 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. 

181. ИЛИЯ СТОЯНОВ ХРИСТОВ –молба с вх. № РД11-94.И/60/07.03.2011 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. 

182. ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ДЕМИРОВА –молба с вх. № РД11-94.В/99/07.03.2011 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. 

183. СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА САВОВА –молба с вх. № РД11-94.С/172/08.03.2011 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. 

184. ЗЮМБЮЛКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА –молба с вх. № РД11-94.З/41/08.03.2911 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. 

185. МИЛКА ЮЛИЯНОВА РАДЕВА –молба с вх. № РД11-94.М/164/08.03.2011 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. ЛЮБА ИВАНОВА МИНЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.Л/39/08.03.2011 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. 

187. ДОБРОМИР ВЕНКОВ ДОБРЕВ –молба вх.№ РД11-94.Д/192/12.04.2011 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. 

188. МАРГАРИТА КИРИЛОВА МАРИНОВА –молба с вх. № РД11-94.М/168/09.03.2011 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. 

189. БОРИС БОРИСОВ ЧЕРПАНСКИ – молба с вх. № РД11-94.Б/33/09.03.2011 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. 

190. КАТЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.К/95/09.03.2011 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. 

191. СТАНИМИР РУМЕНОВ БЕЛЧЕВ –молба с вх. № РД11-94.С/267/05.04.2011 г. - 1500 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. БЛАГОЙ ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ –молба с вх. № РД11-94.Б/34/09.03.2011 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. 

193. ВЕЛИЧКА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД11-94.В/105/09.03.2011 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. ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ПЕНЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.Г/74/09.03.2011 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. 

195. БОЖИДАР МИЛАНОВ АНГЕЛОВ –молба с вх. № РД11-94.Б/35/09.03.2011 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. ЕЛКА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА –молба с вх. № РД11-94.Е/87/09.03.2011 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. 

197. ПЕНКА ЮЛИЯНОВА МАКСИМОВА –молба с вх. № РД11-94.П/69/09.03.2011 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. 



198. ЙОРДАН ЙОВЕВ НЕДЕВ –молба с вх. № РД11-94.Й/36/24.02.2011 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. 

199. ГЕОРГИ ВЕЛЕВ ВАСИЛЕВ –молба с вх. № РД11-94.Г/96/31.03.2011 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. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ –молба с вх. № РД11-94.Н/122/17.03.2011 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. 

201. БОЙКА БОЕВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД11094.Б/53/06.04.2011 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. 

202. ДОБРИНКА ВЛАДИМИРОВА ЯНЧЕВА –молба с вх. № РД11-94.Д/188/11.04.2011 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. МУРВЕТ САЛИЕВА МЕХМЕДОВА –молба вх.№ РД11-94.М/271/01.04.2011 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. 

204. КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА –молба вх.№ РД11-94.К/141/11.04.2011 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. 

205. КОСТАДИН РАЙЧЕВ РАДИЧКОВ – молба с вх. № РД11-94.К/128/29.03.2011 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. 

206. ГИНКА МИТКОВА АНДОНОВА –молба с вх. № РД11-94.Г/75/09.03.2011 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. 

207. НУТФИЕ ЕМИН АПТУЛА –молба с вх. № РД11-94.Н/105/09.03.2011 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. 

208. СЕВДАЛИНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА –молба с вх. № РД11-94.С/175/09.03.2011 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. МАГДА АТАНАСОВА АСЕНОВА –молба с вх. № РД11-94.М/169/09.03.2011 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. 

210. ЗУБЕЙДА РЕДЖЕБОВА МУСТАФОВА –молба с вх. № РД11-94.З/42/10.03.2011 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. 

211. НЕДКА СТРАХИЛОВА МАРИНОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/108/10.03.2011 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. 

212. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Н/109/10.03.2011 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. 

213. ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Й/42/10.03.2011 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. 

214. КРАСИМИР ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ –  молба с вх. № РД11-94.К/99/10.03.2011 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. 

215. МИЛКАНА МЛАДЕНОВА ВЕЛИКОВА –молба с вх. № РД11-94.М/173/10.03.2011 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. 



216. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ –молба с вх. № РД11-94.П/72/10.03.2011 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. ХРИСТО МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ –молба с вх. № РД11-94.Х/41/11.03.2011 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. НЕВРИЕ ХАСАН ИБРЯМ –молба с вх. № РД11-94.Н/112/11.03.2011 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. 

219. ПАВЛИНА МИЛКОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.П/74/11.03.2011 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. 

220. ЕПРИМЕ СЕРОП ХАЗАРЯН –молба с вх. № РД11-94.Е/103/23.03.2011 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. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ –молба с вх. № РД11-94.В/127/28.03.2011 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. 

222. НЕДЖМИЕ МЕХМЕДОВА СЮЛЕЙМАНОВА –молба с вх. № РД11-94.Н/111/11.03.2011 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. 

223. СУНАЙ РИФАТОВ ХЮСЕИНОВ –молба с вх. № РД11-94.С/123/18.02.2011 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. 

224. ФАТМЕ АКИФ ТУСУН –молба с вх. № РД11-94.Ф/18/15.03.2011 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. 

225. ПЛАМЕН СЕМОВ КЬОРЧЕВ –молба с вх. № РД11-94.П/97/30.03.2011 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. 

226. СТАНКА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА –молба с вх. № РД11-94.С/254/31.03.2011 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. 

227. ДАМЯНКА ЩИЛИЯНОВА ЗЛАТАРОВА –молба с вх. № РД11-94.Д/170/01.04.2011 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. 

228. ВАСИЛКА ИВАНОВА ПЕТРОВА –молба с вх. № РД11-94.В/139/04.04.2011 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. СИЯНА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА –молба с вх. № РД11.94.С/182/14.03.2011 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. 

230. ДИМИТЪР ЯНАКЕВ ЯНАКЕВ –молба с вх. № РД11-94.Д/120/14.03.2011 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. ЛИЛИЯ ИВАНОВА КАЛЕВА –молба с вх. № РД11-94.Л/45/14.03.2011 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. 

232. РУМЯНА ПЛАМЕНОВА БОЯДЖИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Р/84/14.03.2011 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. 

233. СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ –молба с вх. № РД11-94.С/181/14.03.2011 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. ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ –молба с вх. № РД11-94.П/79/14.03.2011 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. 

235. АЛБЕНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА –молба с вх. № РД11-94.А/162/14.03.2011 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. АТЧЕ АЛИ КЯМИЛ –молба с вх. № РД11-94.А/161/14.03.2011 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. 

237. МЛАДЕН ЛЮБЕНОВ ЛЮБЕНОВ –молба с вх. № РД11-94.М/175/14.03.2011 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. ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА НАЙДЕНОВА –молба с вх. № РД11-94.В/111/14.03.2011 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. НИКОЛИНКА ИВОВА СИМЕОНОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/113/14.03.2011 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. 

240. ГЮЛЮ АЗИС САЛИ –молба с вх. № РД11-94.Г/77/14.03.2011 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. 

241. ДИМКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД11-94.Д/122/14.03.2011 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. 

242. МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА –молба вх.№ РД11-94.М/196/23.03.2011 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. 

243. СЛАВЧО ВЕЛИКОВ СЛАВОВ –молба вх.№ РД11-94.С/199/17.03.2011 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ПРИЛОЖЕНИЕ  

КЪМ РЕШЕНИЕ №3256-8 
 

1. ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА – молба с вх. № РД11-94.В/77/17.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 

2. НЕЛИ МАРИНОВА ГИНЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/88/23.02.2011 г. – ОТКАЗ, лицето е с постоянен 
адрес гр.Цар Калоян; 

3. ЕЛКА БИЛЯЛОВА РЮСТЕМОВА –молба с вх. № РД11-94.Е/73/23.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 
документация; 

4. ИВАН БОРИСОВ СТАНЧЕВ –молба с вх. № РД11-94.И/53/23.02.2011 г. – непълна документация; 
5. ЙОРДАН СИМЕОНОВ МИХАЙЛОВ –молба с вх. № РД11-94.Й/33/23.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
6. СИЛВИНА МАРИНОВА МАРИНОВА –молба с вх. № РД11-94.С/189/15.03.2011 г. – ОТКАЗ, неактуална 

информация; 
7. СТЕФАН ИЛИЕВ ЯНЕВ –  молба с вх. № РД11-94.С/188/15.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 
8. НАДЕЖДА РУМЕНОВА ФИЛИПОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/116/15.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
9. СОФИЯ МИЛЕНОВА ДЕМИРОВА –молба с вх. № РД11-94.С/186/15.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
10. СТОЯН СЛАВОВ ШОПОВ –молба с вх. № РД11-94.С/192/16.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 
11. СИЙКА ХРИСТОВА ШОПОВА – молба с вх. № РД11-94.С/145/24.02.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
12. КРЪСТИНКА НАСКОВА НИКОЛОВА –молба с вх. № РД11-94.К/85/28.02.2011 г. - ОТКАЗ, непълна 

документация; 
13. АЛЕКО СИМЕОНОВ САНДОВ –молба с вх. № РД11-94.А/136/28.02.2011 г. - ОТКАЗ, непълна  и 

некоректно подадена документация; 
14. ПЕНКА ИВАНОВА ЕМАНДИЕВА –молба с вх. № РД11-94.П/59/28.02.2011 г. – ОТКАЗ, лицето е с 

постоянен адрес с.Кичево, общ.Аксаково; 
15. ГЮЛДЖАН АХМЕДОВА СЕЛИМОВА –молба с вх. № РД11-94.Г/70/02.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
16. ЛЮДМИЛА РУМЕНОВА МИХАЙЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Л/38/07.03.2011 г. – ОТКАЗ, лицето е с 

постоянен адрес гр.Велико Търново; 
17. ЙОРДАН ИЛИЕВ СТОЯНОВ –молба с вх. № РД11-94.Й/38/07.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
18. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА СТОЯНАКОВА –молба с вх. № РД11-94.Й/41/09.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
19. ЮЛИАНА СИМЕОНОВА АСЕНОВА –молба с вх. № РД11-94.Ю/32/09.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
20. НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД11-94.Н/107/09.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
21. МИХАИЛА АТАНАСОВА ЯНКОВА – молба с вх. № РД11-94.М/170/09.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна 

документация; 
22. АНИФЕ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА – ОТКАЗ, непълна документация; 
23. ИЛКО АТАНАСОВ ПОПОВ –молба с вх. № РД11-94.И/65/10.03.2011 г. – ОТКАЗ, некоректно подадена 

документация; 
24. ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА –молба с вх. № РД11-94.И/68/14.03.2011 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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 
(1) - даване на съгласие за започване на преговори между Община 

Варна, ръководството на МБАЛ “Света Анна - Варна” АД и 
Министерството на здравеопазването на Република България за 
изграждане на специализиран комплекс по спешна медицина със 
съвременно технологично оборудване, съобразено със световните 
стандарти на територията на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД. 

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

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

 
Докл.:д-р И.Митковски-председател  

ПК „Здравеопазване” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3259-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23,  във връзка с  писмо за 
намерения от д-р Веселин Николов - Изпълнителен директор на МБАЛ 
“Света Анна – Варна” АД с вх. № РД11-9903/25/25.03.2011г., Общински 
съвет-Варна дава съгласие за започване на преговори между Община Варна, 
ръководството на МБАЛ “Света Анна - Варна” АД и Министерство на 
здравеопазване на Република България, за изграждане на специализиран 
комплекс по спешна медицина със съвременно технологично оборудване, 
съобразено със световните стандарти на територията на МБАЛ “Света Анна 
– Варна” АД. 

/за-26, против-0, въздържали се-1/ 
 
 



 
3260-9. 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-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
 
 
3261-9. 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-27, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
КЪМ РЕШЕНИЕ №3260-9 

 
1. Катя Борисова Симеонова,  молба вх. № РД11-94.К/45/03.02.2011 г. - 500лв. за сина й 

Ангел Ивелинов Христов,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

2. Митко Георгиев Димитров,  молба вх. № РД11-94.М/83/03.02.2011 г. -400лв.,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

3. Нина Максимова Михайлова,  молба вх. № РД11-94.Н/58/03.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

4. Марийка  Василева Костова,   молба вх. № РД11-94.М/84/03.02.2011 г. - 300 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

5. Михаил Василев Христов,  молба вх. № РД11-94.М/85/03.02.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

6. Йорданка Илиева Янакиева, молба вх. № РД11-94.Й/17/04.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

7. Гюллю Сали Исмаил, молба вх. № РД11-94.Г/34/01.02.2011г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

8. Румяна Стилиянова Стоянова, молба вх. № РД11-94.Р/38/01.02.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

9. Красимир Димчев Живков,  молба вх. № РД11-94.К/46/04.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

10. Злати Атанасов Георгиев,  молба вх. № РД11-94.З/16/07.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

11. Надежда Живкова Чанталиева,  молба вх. № РД11-94.Н/60/07.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

12. Мустафа Реджеб Реджеб, молба вх. № РД11-94.М/89/07.02.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

13. Ана Филипова Димова, молба вх. РД11-94.А/76/08.02.2011 г. -  300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

14. Калина Руменова Ангелова,  молба вх. № РД11-94.К/52/08.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

15. Хюсеин Османов Хюсеинов,  молба вх. № РД11-94.Х/19/08.02.2011 г. -  400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



16. Сюлейман Али Мазлъм,  молба вх. № РД11-94.С/83/08.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба  

17. Стоянка Сашева Ангелова,  молба вх. № РД11-94.С/79/08.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

18. Георги Тодоров Василев,  молба вх. № РД11-94.Г/45/09.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

19. Стоян Маринов Минков, молба вх. № РД11-94.С/85/09.02.2011 г. -  300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

20. Камен Георгиев Илиев,  молба вх. № РД11-94.К/56/09.02.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

21. Елена Димитрова Василева,  молба вх. №  РД11-94.Е/47/09.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

22. Бонка Миткова Асенова, молба вх.в № РД11-94.Б/24/09.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

23. Десислава Пламенова Стоянова, молба вх. №  РД11-94.Д/61/10.02.2011 г. - 800лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

24. Недялка Йорданова Дойчева,  молба вх. № РД11-94.Н/70/10.02.2011 г. . 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

25. Айше Сюлюш Ахмед, молба вх. № РД11-94.А/93/11.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

26. Христо Илиев Асенов, молба вх. № РД11-94.Х/25/11.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба  

27. Иванка Николова Марчева,   молба вх. № РД11-94.И/42/11.02.2011 г. - 1 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

28. Светла Иванова Христова,  молба вх. № РД11-94.С/94/11.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

29. Едия Юсуфова Османова,  молба вх. № РД11-94.Е/50/11.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба  

30. Милко Стефанов Атанасов,  моба вх. № РД11-94.М/99/14.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

31. Ружди Ахмед Сюлейман,  молба вх. № РД11-94.Р/56/14.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



32. Миглена Йовчева Йовчева, молба вх. № РД11-94.М/96/14.02.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

33. Силвия Огнянова Маджарова, молба вх. № РД11-94.С/104/14.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

34. Ангел Здравков Маринов, молба вх. № РД11-94.А/102/14.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

35. Тинка Николова Петрова, молба РД11-94.Т/33/14.02.2011 г. - 500лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба  

36. Юлия Петкова Стоянова,   молба вх. № РД11-94.Ю/19/15.02.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

37. Анифе Ахмед Хасан, молба вх. № РД11-94.А/106/06.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба  

38. Атанас Тодоров Димитров,   молба вх. № РД11-94.А/105/16.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

39. Калинка Атанасова Василева,  молба вх. № РД11-94.К/67/17.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

40. Джемиля Османова Мехмед,   молба вх. № РД11-94.Д/85/17.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

41. Анушка Димитрова Лаврентиева, молба вх. № РД11-94.А/107/17.02.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

42. Веселинка Желязкова Ангелова, молба вх. № РД11-94.В/78/18.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

43. Йордан Петров Димов,  молба вх. № РД11-94.Й/26/18.02.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

44. Атанаска Стоянова Димова,  молба вх. № РД11-94.А/108/18.02.2011 г.-  300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

45. Роза Андреева Георгиева,  молба вх. № РД11-94.Р/66/21.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

46. Ася Алексиева Асенова,  молба вх. № РД11-94.А/118/21.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

47. Нели Ванева Гочева,   молба вх. № РД11-94.Н/82/21.02.2011 г. - 5 000лв. за дъщеря й 
Данелиа Даниел Гочева, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



48. Емине Османова Алиева, молба вх. № РД11-94.Е/67/14.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба 

49. Сашо Саркизов Гарабедов, молба вх. № РД11-94.С/135/22.02.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

50. Георги Тодоров Драгнев, молба вх. № РД11-94.Г/58/22.02.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба  

51. Йордан Христов Маринов,   молба вх. № РД11-94.Й/30/22.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

52. Иванка Генчева Великова,   молба вх. № РД11-94.И/51/22.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

53. Фатма Хасан Демир, молба вх. № РД11-94.Ф/10/21.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

54. Марта Христова Векева, молба вх. № РД11-94.М/133/21.02.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

55. Анна Ангелова Али, молба вх. № РД11-94.А/122/21.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

56. Димитричка Николова Атанасова, молба вх. № РД11-94.Д/84/16.02.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

57. Лили Томова Маринова,  молба вх. № РД11-94.Л/8/13.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

58. Фиданка Павлова Алексиева,  молба вх. № РД11-94.Ф/13/23.02.2011 г. - 500лв. за сина й 
Румен Емилов Димитров, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

59. Атче Енвер Яшар, молба вх. № РД11-94.А/127/23.02.2011 г. - 200лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    

60. Фиданка Михайлова Иванова, молба вх. № РД11-94.Ф/12/23.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба  

61. Марчо Стефанов Станчев,   молба вх. № РД11-94.М/141/23.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

62. Искра Петрова Рахнева,  молба вх. № РД11-94.И/52/23.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

63. Цветанка Господинова Костова, молба вх. № РД11-94.Ц/16/24.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



64. Стефка Асенова Стоянова,  молба вх. № РД11-94.С/144/24.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

65. Валентина Славова Андонова,  молба вх. № РД11-94.В/85/24.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

66. Диана Сашова Георгиева,  молба вх. № РД11-94.Д/101/25.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба  

67. Алекси Найденов Стефанов,  молба вх. №  РД11-94.А/134/25.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

68. Асен Николаев Георгиев,   молби вх. № РД10-94.А/144/01.03.2011 г и вх. № РД11-
94.А/144/01.03.2011 г. .- 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

69. Миневер Хасан Халил, молба вх. № РД11-94.М/149/28.02.2011г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

70. Силвия Руменова Антонова,  молба вх. № РД11-94.С/162/01.03.2011 г. - 200лв. за сина й 
Красимир Руменов  Антонов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

71. Екатерина Цвяткова Атанасова, молба вх. № РД11-94.Е/82/01.03.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

72. Илия Константинов Паунов,  молба вх. № РД11-94.И/58/01.03.2011 г.-  300лв.,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

73. Асен Алексиев Чакъров,   молба вх. № РД11-94.А/142/01.03.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

74. Кирчо Асенов Маринов, молба вх. №  РД11-94.К/89/02.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

75. Галина Димитрова Кючукова, молба вх. № РД11-94. Г/69/02.03.2011 г. - 500лв. за сина й 
Божидар Боянов Бабев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.     

76. Галя Георгиева Йорданова, молба вх. №  РД11-94.Г/60/02.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

77. Тодор Иванов Попов, молба вх. № РД11-94.Т/48/01.03.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

78. Мима Видева Стоева,  молба вх. № РД11-94.М/156/01.03.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

79. Марина Ангелова Савова,   молба вх. № РД11-94.М/155/01.03.2011 г.-  300 лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



80. Рабие Рамадан Ибрям,  молба вх. № РД11-94.Р/74/28.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

81. Соня Иванова Данева,  молба вх. № РД11-94.С/156/28.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

82. Анка Христова Димитрова, молба вх. № РД11-94.А/137/28.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

83. Никола Василев Дагитов,  молба вх. № РД11-94.Н/95/28.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

84. Валентин Тодоров Ангелов,  молба вх. № РД11-94.В/94/28.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

85. Полина Златкова Златева,   молба вх. № РД11-94.П/80/15.03.2011 г. - 2 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

86. Марийка Тодорова Михова,   молба вх. №  РД11-94.М/178/15.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

87. Демир Асенов Михайлов,   молба вх. № РД11-94.Д/119/14.03.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

88. Йовка Илиева Стефанова,  молба вх. № РД11-94.Й/39/07.03.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

89. Валентин Рафаилов Цонков,  молба вх. № РД11-94.В/97/02.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

90. Асен Александров Андонов, молба вх. № РД11-94.А/158/10.03.2011 г. -  200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

91. Рафет Неджатин Карани,  молба вх. № РД11-94.Р/80/10.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

92. Катя Русева Димитрова,   молба вх. № РД11-94.К/101/10.03.2011 г.  - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

93. Ремзие Кемал Али, молба вх. № РД11-94.Р/81/10.03.2011 г. -  300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.     

94. Леман Исмаил Али, молба вх. № РД11-94.Л/42/10.03.2011 г. -  300лв., съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.     

95. Ана Валентинова Владимирова, молба вх. № РД11-94.А/166/16.03.2011 г.  - 300лв. за сина 
й Николай Анев Валентинов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     



96. Керанка Илиева Димитрова,  молба вх. № РД11-94.К/106/16.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

97. Невяна Йорданова Златева,  молба вх. № РД11-94.Н/117/15.03.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

98. Мария Миткова Михайлова, молба вх. № РД11-94.М/174/11.03.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

99. Мария Николаева Али, молба вх. № РД11-94.М/180/16.03.2011 г. - 200лв. за дъщеря й 
Айше Ангелова Али, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.     

100. Панайот Ницов Ницов,   молба вх. № РД11-94.П/76/14.03.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

101. Вели Ибрямов Алиев,  молба вх. № РД11-94.В/110/14.03.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

102. Севда Куртева Демирова,   молба вх. № РД11-94.С/167/07.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

103. Мария Стоянова Рупева,  молба вх. № РД11-94.М/163/08.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

104. Реджеб Филипов Маринов, молба вх. № РД11-94.Р/79/09.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

105. Христина Михайлова Кабакчиева, молба вх. № РД11-94.Х/40/09.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

106. Елена Райкова Стефанова,  молба вх. № РД11-94.Е/86/09.03.2011 г. - 200лв. за 
дъщеря й Анита Еленова Райкова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

107. Анна Атанасова Иванова,  молба вх. № РД11-94.А/146/02.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

108. Алекси Стефанов Мъстъков, молба вх. № РД11-94.А/165/15.03.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

109. Еленка Генова Колева,  молба вх. № РД11-94.Е/95/17.03.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

110. Хикмет Аликочева Мехмедова, молба вх. № РД11-94.Х/45/18.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

111. Марийка Кирова Никова,   молба вх. № РД11-94.М/186/17.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



112. Фатме Сюлейманова Хюсеинова, молба вх. № РД11-94.Ф/20/17.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

113. Иванка Георгиева Вълева,   молба вх. № РД11-94.И/77/17.03.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

114. Севдалина  Демирова Стоянова, молба вх. № РД11-94.С/203/18.03.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

115. Хюсеин Хасанов Неджибов,  молба вх. № РД11-94.Х/47/21.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

116. Надежда Николова Колева, молба вх . № РД11-94.Н/127/21.03.2011 г. - 4 000лв. за 
двете й деца, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.     

117. Величка Филева Саблева, молба вх. № РД11-94.В/116/21.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

118. Манол Симеонов Станев,   молба вх. № РД11-94.Ч/61/26.01.11 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

119. Диляна Руменова Петрова, молба вх. № РД11-94.Д/145/23.03.2011г. -1 000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

120. .Атанас Яков Шопов, молба вх.№ РД11-94.А/214/01.03.2011г. - 700лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

121. Марияна Иванова Мерева, молба с вх. № РД11-94.М/266/08.04.2011г. – 4 000 лв. за 
дъщеря й Радка Кръстева Мерева, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

122. .Даниел Насков Джамбазов,  молба вх. № РД11-94.Д/95/23.02.2011 г. - 1 000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

123. Неда Славова Стоянова,   молба вх. № РД11-94.Н/91/23.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

124. Хабибе Алиева Сюлейманова, молба вх. № РД11-94.Х/33/23.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

125. Февзие Реджебова Ибрямова, молба вх. № РД11-94.Ф/14/23.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

126. Стефанка  Стефанова Чолакова, молба вх. № РД11-94.С/139/23.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

127. Фанка Любенова Трифонова, молба вх. № РД11-94.Ф/15/23.02.2011 г. - 200лв. за 
дъщерите и Евгения Фанкова Любенова и Фиданка Фанкова Любенова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



128. Минка Алексиева Иванова,  молба вх.№ РД11-94.М/142/23.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

129. Петър Симеонов Арсов, молба вх. № РД11-94.П/54/21.02.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

130. Младен Веселинов Вангелов, молба вх. № РД11-94.М/134/21.02.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

131. Анелия Даринова Асенова,   молба вх. № РД11-94.А/119/21.02.2011 г. - 200лв. за сина 
й Красимир Христов Младенов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

132. Ася Демирова Стоянова,   молба вх. № РД11-94.А/117/21.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

133. Кирил Атанасов Ангелов,  молба вх. № РД11-94.К/70/21.02.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

134. Виолета Любенова Савова,   молба вх. № РД11-94.В/81/22.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

135. Агоп Мъгърдич Хазарян,  молба вх. № РД11-94.А/126/22.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

136. Любен Живков Николов,  молба вх. № РД11-94.Л/31/22.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

137. Недко Василев Чакъров,  молба вх. № РД11-94.Н/84/22.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

138. Фани Иванова Ангелова,  молба вх. № РД11-94.Ф/11/22.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

139. Христина Илиева Христова,молба вх. № РД11-94.Х/32/22.02.20111 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

140. Назъм Салиев Хасанов,  молба вх. № РД11-94.Н/86/22.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

141. Еминя Хасан Юсеинова,   молба вх. № РД11-94.Е/10/12.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

142. Величка Димитрова Русева,   молба вх. № РД11-94.В/4/04.01.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

143. Марийка Тодорова Михайлова,  молба вх. № РД11-94.М/5/04.01.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



144. Зюмбюлка Алдинова Демирова, молба вх.в № РД11-94.З/8/21.01.2011 г. - 200лв. за 
сина й Румен Ивелинов Тодоров, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

145. Трифон Борисов Асенов,   молба вх. № РД11-94.Т/14/19.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

146. Павлина Миткова Павлова, молба вх. №  РД11-94.П/17/18.01.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

147. Киркор Ехия Киркоров,   молба вх. № РД11-94.К/29/26.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

148. Славчо Михайлов Демиров, молба вх. № РД11-94.С/127/21.02.2011 г. -  400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

149. Надежда Михайлова Алекова, молба вх. № РД11-94.Н/22/13.01.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

150. Стоянка Бойчева Гочева,   молба вх. № РД11-94.С/125/18.02.2011 г. - 300 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

151. Ася Демирева Дерменджиева, молба вх. № РД11-94.А/110/18.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

152. Лютфи Халитов Яйов,   молба вх. № РД11-94.Л/30/18.02.2011 г. -  300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

153. Анка Маркова Чакърова,  молба вх. № ЗР11-94.А/99/14.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

154. Павлина Петрова Русева,   молба вх. № РД11-94.П/43/10.02.2011 г. -  300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

155. Желязко Димитров Саблев, молба вх. № РД11-94.Ж/16/10.02.2011 г. -  400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

156. Лиляна Димитрова Ангелова, молба вх. № РД11-94.Л/26/10.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

157. Борислав Иванов Ненов,  молба вх. № РД11-94.Б/26/10.07.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

158. Евелина Никитова Маджарска, молба вх. № РД11-94.Е/48/10.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

159. Нана Георгиева Петкова,  молба вх. № РД11-94.Н/69/10.02.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



160. Кадрие Яшарова Мехмедалиева, молба вх. № РД11-94.К/58/10.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

161. Юлия Михайлова Асенова,  молба вх. № РД11-94.Ю/16/09.02.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

162. Неврие Шефкет Али,  молба вх. № РД11-94.Н/68/09.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

163. Анка Демирова Балтаджиева, молба вх. №  РД11-94.А/79/09.2.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

164. Иван Тодоров Йорданов,   молба вх. № РД11-94.И/36/09.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

165. Мара Петрова Георгиева,   молба вх. № РД11-94.М/92/08.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

166. Мартин Шидеров Андреев,  молба вх. № РД11-94.М/91/08.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

167. Георги Василев Янакиев,   молба вх. № РД11-94.Г/43/08.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

168. Ласко Маринов Ласков,   молба вх. № РД11-94.Л/25/08.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

169. Веска Данаилова Христова,   молба вх. № РД11-94.В/58/07.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

170. Веса Германова Райчева, молба вх. №  с диагноза: РД11-94.В/57/07.02.2011 г. - 200лв. 
за сина й Михаил Здравков Великов, съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

171. Гинка Димова Ангелова,  молба вх. № РД11-94Г/40/07.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

172. Величка Великова Наскова,  молба вх. № РД11-94.В/56/07.02.2011 г. - 200лв. за 
дъщеря й Мария Величкова Великова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

173. Матилда Демирова Балакчиева, молба вх. № РД11-94.М/88/07.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

174. Зинеп Исмаил Алиева,  молба вх.  № РД11-94.З/17/07.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

175. Пламен Ненов Иванов,  молба вх. № РД11-94.П/34/01.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



176. Иванка Георгиева Петкова,   молба вх. № РД11-94.И/27/31.01.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

177. Мартин Здравков Великов,  молба вх. № РД11-94.М/77/01.02.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

178. Къймет Хасан Салиева,  молба вх. № РД11-94.К/36/31.01.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

179. Ивелин Христов Симеонов,  молба вх. № РД11-94.И/31/03.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

180. Людмила Николаева Чакърова, молба вх. № РД11-94.Л/22/03.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

181. Анка Димитрова Георгиева,  молба вх. № РД11-94.А/66/03.02.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

182. Деля Петрова Филчева,   молба вх. № РД11-94.Д/62/10.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

183. Руси Тодоров Дойчев, молба вх. № РД11-94.Р/53/10.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

184. Вера Стойкова Брайнова,  молба вх. № РД11-94.В/61/10.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

185. Демир Ангелов Филипов,  молба вх. № РД11-94.Д/64/10.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

186. Геновева Шидерова Илиева,  молба вх. № РД11-94.Г/47/10.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

187. Джемал  Халил Ибрям,   молба вх. № РД11-94.Д/66/10.02.2011 г.-  300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

188. Аник Сираганова Панайотова, молба вх. № РД11.94.А/90/11.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

189. Янка Златева Братунова,  молба вх. № РД11-94.Я/19/11.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

190. Върбинка Илиева Кочева,   молба вх. № РД11-94.В/63/11.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

191. Георги Христов Кочев,   молба вх. № РД11-94.Г/49/11.02.2011 г. -  300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  



192. Асен Живков Христов,   молба вх. № РД11-94.А/23/15.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

193. Дана Пенчева Станчева,  молба вх. № РД11-94.Д/71/14.02.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

194. Роза Александрова Атанасова, молба вх. № РД11-94.Р/58/14.02.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

195. Петранка Тодорова Филева, молба вх. № РД11-94.П/46/14.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

196. Величка Кирова Михалева, молба вх. № РД11-94.В/69/14.02.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

197. Юркие Рахимова Халилова,  молба вх. № РД11-94.Ю/20/15.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

198. Фана Маринова Асенова, молба вх. № РД11-94.Ф/9/15.02.2011 г. - 400лв. за сина й 
Ангел Димитров Парушев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

199. Виолета Славова Йорданова,  молба вх. № РД11-94.В/75/16.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

200. Любомир Славов Йорданов, молба вх. № РД11-94.Л/29/16.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

201. Хасан Али Хасан, молба вх. № РД11-94.Х/30/16.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

202. Тодор Проданов Тодоров,   молба вх. № РД11-94.Т/38/17.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

203. Елка Цвяткова Манолова,  молба вх. № РД11-94.Е/83/01.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

204. Руска Асенова Трифонова,  молба вх. № РД11-94.Р/86/15.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

205. Стела Страхилова Христова, молба вх. № РД11-94.С/191/15.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

206. Дешка Панайотова Кьорчева, молба вх. № РД11-94.Д/163/30.03.2011г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

207. Йорданка Петрова Маринова, молба вх. № РД11-94.Й/45/15.03.2011 г. - 800лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     



208. Борислав Романов Филипов,  молба вх. № РД11-94.Б/38/16.08.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

209. Михаил Димитров Михайлов, молба вх. № РД11-94.М/181/16.03.2011 г. -  300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

210. Иво Шибилев Асенов,  молба вх. № РД11-94.И/75/16.03.2011 г. -  200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.  

211. Фани Сашева Георгиева,   молба вх. № РД11-94.Ф/19/16.03.2011 г.- 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

212. Надка Герова Събева,  молба вх. № РД11-94.Н/120/16.03.2011 г. - 500лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
КЪМ РЕШЕНИЕ №3261-9 

 
 

1.Мария Степановна Андони, молба вх. № РД10-94.М/95/10.02.2011г. за сина й Владислав 
Василиевич Андони - няма основание за отпускане на средства за лечение двукратно в рамките 
на една календарна година.     
2.Метин Тефик Етем, молба вх. № РД11-94.М/64/27.01.2011 г.  - няма основание за отпускане 
на средства за лечение.   
3.Юмие Халил Азиз, молба вх. № РД11-94.Ю/30/01.02.2011 г. - няма основание за отпускане 
на средсва за лечение/ не са приложени необходимите документи/. 
4.Ани Христова Ботева,  молба вх.  № РД11-94.А/154/07.03.2011 г.  - няма основание за 
отпускане на средства за лечение/постоянен адрес гр.София/. 
5. Ангелина Петрова Огнянова,  молба вх. № РД11-94.А/159/10.03.2011 г. -   няма основание 
за отпускане на средсва за лечение/ не са приложени необходимите документи/. 
6. Надежда Панева Куртева, молба вх. № РД11-94.Н/96/28.02.2011 г. -   няма основание за 
отпускане на средсва за лечение/ не са приложени необходимите документи/. 
7. Юркюш Раим Азиз,   молба вх. № РД11-94.Ю/28/28.02.2011 г. за дъщеря й Мануела Енгин 
Сали - няма основание за отпускане на средсва за лечение/ не са приложени необходимите 
документи/. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Туризъм, търговия и  рекламна дейност” относно:  
 (1) - приемане на допълнение и изменение на Наредбата за рекламна 
дейност съгласно ЗУТ. 

 
Докл.:Кр.Симов-председател ПК „ТТРД” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –29 

 Общински съвет – Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3262-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 79 от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД 9-9303/543/17.02.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
допълнение и изменение на  Наредбата за рекламна дейност съгласно ЗУТ 
както следва: 
§1. Изменя се текста на чл. 12,  като се добавя нова т. 10 със следното 
съдържание: 
„т.10. козирки на сгради.” 
§2. Досегашната т. 10 на чл. 12 става т. 11. 
§3. Изменя се т.1 на чл. 15 като думата „козирки” и запетаята след нея се 
премахва. 
§4. Добавя се нова ал. 3 в чл. 49: 
„ал. 3. При нарушаване на задължението по чл. 12 т. 10, на нарушителя – 
физическо лице се налага наказание глоба от 300 до 800 лева, а на 
юридически лица – имуществена санкция в размер от 600 до 1500 лева.” 
§5. Добавя се нов § 7: 
„§7. Заварените съоръжения, монтирани върху козирки на сгради, следва 
да се демонтират в едномесечен срок от публикуването на решението, с 



което са приети изменения в чл. 12 т.10, в официалния сайт на Община 
Варна.”. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

за-18, против-4, въздържали се-7, отсъстват-22/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 
 
 

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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Транспорт” относно: 
(1) - приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 

територията на Община Варна. 
 

Докл.:Кр.Минков-председател ПК „Транспорт” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –27 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
3263-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал.5 от 

Закона за автомобилните превози,  Общински съвет – Варна определя 
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 
пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Варна - 
дневна  тарифа 1.50 лв. на км. и нощна тарифа  2.00 лв. на км.. 
 /за-27, 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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие” относно: 
(1) - средства за финансово стимулиране на културологичните 

издания в-к „КИЛ”, в-к „Литература и общество”, сп. „Знаци”, сп. „Везни”, 
сп. „Пламък”, сп. „Съвременник”, алманах „Света гора”, необходими за 
нуждите на читалищните и ученическите библиотеки, творците и 
творческите обединения и Салоните на изкуствата в нашия град. 

(2) - именуване на Залата за спортни игри в комплекс „Локомотив” 
на името на м.с. Димитър Нушев. 

(3) – цени на услуги към Приложение 2 на НОАМТЦУОВ, раздел 
Градска Художествена Галерия – Варна. 

 
 

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

Общ брой присъстващи общински съветници –30 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

3264-12. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/64/23.03.2011г., Общински 
съвет – Варна решава планираните 35 000 лв. в Приложение 24 по 
Бюджет 2011 г. на Дирекция „Култура и духовно развитие”, прието с 
решение №2952-3 на заседание на Общински съвет – Варна от 19 – 20 
януари 2011 г., да бъдат разпределени за финансово подпомагане на 
изданията по следния начин: 

Списание „Знаци”                             –   1 700 лв. 
Списание „Пламък”                          –   3 600 лв. 
Алманах „Света гора”                      –   1 700 лв. 
Списание „Везни”                             –  7 500 лв. 
Вестник „КИЛ”                                 – 12 000 лв. 



Вестник „Литература и общество” –   6 000 лв. 
Списание „Съвременник”                –   2 500 лв. 
ОБЩА СУМА:                                   35 000 лв.  
 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 

 
  
 
 
 3265-12. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и по 
предложение на Инициативен комитет с вх. № ОС 11-9100/5/01.02.2011г., 
Общински съвет – Варна именува Залата за спортни игри в комплекс 
„Локомотив” на името на м.с. Димитър Нушев. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 3266-12. На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, 
чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и чл.2, т.2 и чл.3а, ал.2 от Закона за туризма и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/60/16.03.2011г., Общински съвет – Варна решава да приеме 
допълнение в Приложение 2 на НОАМТЦУОВ, в частта на раздел XI - 
Дирекция „КДР”, като се допълва с нова услуга: 
 Каталог на Градска художествена галерия – Варна - 20.00 лв. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-29, против-0, въздържали се-0, отсъстват-22/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Структури и общинска администрация” относно: 

(1) - увеличаване числеността на администрацията на Община Варна 
с 3 /три/ щатни бройки – експерти за нуждите на отдел „Земеделие”, 
дирекция „Общинска собственост” считано от 01.05.2011 год. 

(2) – одобряване на промяна в Структурата на общинска 
администрация, както следва: 

• Разкрива две щатни бройки към отдел „Инфраструктурни 
проекти”, Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”.  
 (3) – разкриване на нови 9/девет/ щатни бройки за дейност 
„Хранителен комплекс”. 
 (4) – вземане на решение за излъчване на заседанията на Общински 
съвет-Варна от Регионален телевизионен център-Варна. 
 

Докл.:О.Мустафов-председател ВрК „СОА” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3267-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 
9302/58/16.03.2011г., Общински съвет – Варна увеличава числеността на 
администрацията на Община Варна с 3 /три/ щатни бройки – експерти за 
нуждите на отдел „Земеделие”, дирекция „Общинска собственост” считано 
от 01.05.2011 год. 

/за-26, против-3, въздържали се-1/ 
 
  
 
 

3268-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 



9302/59/16.03.2011г., Общински съвет – Варна одобрява промяна в 
Структурата на общинска администрация, както следва: 

• Разкрива две щатни бройки към отдел „Инфраструктурни 
проекти”, Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”. 

/за-27, против-2, въздържали се-2/ 
 

 
 
 

3269-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 
9302/71/05.04.2011г., Общински съвет – Варна одобрява разкриването на 9 
/девет/ щатни бройки в Дейност „Хранителен комплекс” към Други 
дейности по икономика, както следва: 

• Отговорник Сладкарница „Младост” – 1 щ. бр. 
• Барман – 2 щ. бр. 
• Сервитьор – 4 щ. бр. 
• Хигиенист – 1 щ. бр. 
• Готвач – 1 щ. бр. 
/Резултат от поименно явно гласуване 
за-27, против-4, въздържали се-1, отсъстват-19/ 

 
 
 
 
 3270-13. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна изменя свое решение № 67-7/2/14.11.2007 г., както следва: 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.49 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет-Варна решава да бъде продължено прякото излъчване на 
заседанията на Общински съвет-Варна в ефира на Регионален 
телевизионен център-Варна, при заплащане на 600 /шестстотин/ лева без 
вкючен ДДС на ден за излъчване. Разходът е за сметка на Общински съвет-
Варна. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/ 
 
 
 
 

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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на покана с вх.№ОС11-9903/24/07.04.2011 
г. от д-р В.Николов-изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Анна-Варна” за 
свикване на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна-Варна” 
АД. 
 

Докл.:П.Липчев-общински съветник 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -26 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

3271-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № ОС-11-9903/24/07.04.2011 г. от изпълнителния директор на 
МБАЛ „ Света Анна - Варна” АД, Общински съвет - Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна - общинския съветник д-р 
Ивайло Бояджиев, да участва в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 
„Света Анна - Варна” АД, насрочено за 03.06.2011 год. /а при условията на 
чл. 227 ТЗ – за 17.06.2011 г./ и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Съвет на 
директорите за дейността на дружеството през 2010г./проект за решение: 
ОС приема доклада на СД” - Да участва в разискванията по тази точка 
и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно приложения от СД доклад; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Одобряване на  годишния 
финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител /проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет 
на дружеството за 2010г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител”  



- Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери 
за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  “Приемане на 
консолидирания доклад за дейността за 2010г. / проект за решение: ОС 
приема консолидирания доклад за дейността за 2010г.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения доклад; 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Приемане на 
консолидиран годишен финансов отчет за 2010г., заверен от дипломиран 
експерт – счетоводител / проект за решение: ОС приема консолидиран 
годишен финансов отчет за 2010г., заверен от дипломиран експерт – 
счетоводител” - Да участва в разискванията и да гласува както намери 
за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно представения отчет. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
разпределяне на печалбата на дружеството за 2010г./ проект за решение: 
ОС приема решение за разпределяне печалба за 2010г. съобразно 
участието на всеки от акционерите в капитала на дружеството” - Да 
участва в разискванията и да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от 
отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010г. /проект за 
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им 
през 2010г.”  - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
за освобождаването от отговорност на членовете на СД.                                                     

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран 
експерт – счетоводител на дружеството за  2011г.” - Да участва в 
разискванията и да гласува както намери за добре, съобразно 
направените по точката предложения, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Промяна в състава на 
Съвета на директорите / проект за решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 
директорите” – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Определяне на 
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма 
да бъде възложено управлението / проект за решение: ОС определя 
възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено 



управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 
лечебното заведение, но не повече от петкратният размер на минималната 
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 
съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, като членовете на СД, на които не е възложено 
управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случите, в 
които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен 
акт” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува за 
определяне на възнаграждението на членовете на СД съобразно 
направеното предложение. 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Промяна на капитала на 
дружеството / проект за решение: ОС приема предложената промяна в 
капитала на дружеството” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува против увеличаването на дела на държавата в капитала на 
дружеството. 

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Промяна в Устава на 
дружеството / проект за решение: ОС приема предложената промяна в 
Устава на дружеството” - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува против промяната на устава на дружеството. 

 
3271-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,, Общински 

съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна - Варна” АД, представителят на 
акционера Община Варна общинския съветник д-р Ивайло Бояджиев, на 
следващото заседание на Общинския съвет -Варна да  внесе писмен доклад 
за взетите решения на Общото събрание. 
 /за-26, 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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

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

(1) – приемане на “Статут за определяне на Годишна поименна 
награда на Община Варна, за студенти от Варненски висши учебни 
заведения за постигнати високи резултати.” 
 

Докл.:Р.Коев-председател ПК „НО” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -27 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

3272-15.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 
и т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Статут за определяне 
на Годишна поименна награда на Община Варна, за студенти от Варненски 
висши учебни заведения за постигнати високи резултати.”, съгласно 
приложение. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 

 
 



Приложение 

 

 С Т А Т У Т  
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ПОИМЕННИ НАГРАДИ НА 
ОБЩИНА ВАРНА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВАРНЕНСКИТЕ ВИСШИ 
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ  

 

Настоящият статут определя условията за кандидатстване, 
необходимите документи и процедурата за номиниране на годишните 
поименни награди на Община Варна на студенти от Варненските висши 
учебни заведения за постигнати високи резултати на международни и 
национални олимпиади, конкурси и научни форуми. 

1. ЦЕЛ  

Целта на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от 
Варненските Висши учебни заведения е да изрази признание за постигнати 
високи резултати в съответните области, както и да поощри и 
популяризира постиженията на студентите от Варненските Висши учебни 
заведения. 
 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

2.2. Статутът за определяне на годишните поименни награди на 
Община Варна се отнася за студенти от Варненските Висши учебни 
заведения. 

2.3. Процедурата за кандидатстване за годишните поименни награди на 
Община Варна за студентите от Варненските Висши учебни заведения 
стартира след одобряване на финансовите средства в рамките на бюджета 
на Община Варна за съответната календарна година. 

2.4. Процедурата за кандидатстване се счита за открита след като бъде 
обявена публично в сайта на Община Варна. 

2.5. Информация за условията за кандидатстване, необходимите 
документи и процедурата за номиниране са публични и се предоставят от:  

- Община Варна, дирекции „Образование” и „Младежки дейности и  
спорт” и на интернет страницата на Община Варна; 
- Студентските съвети на Варненските висши учебни заведения и на 

интернет страниците им. 



2.6. Размерът и разпределението на годишните поименни награди на 
Община Варна за студенти от Варненските Висши учебни заведения се 
определя със заповед на Кмета на Община Варна. 

2.7. Размерът на годишните поименни награди се включва в бюджетите 
на съответните дирекции. 

2.8. Варненските Висши учебни заведения имат право на една 
номинация годишно за всяка една от следните области: 

- хуманитарни, природни, обществени и технически науки. 

2.9.  Периодът, за който се разглеждат номинациите е от 1. X на 
предходната до 1. X на текущата година. 

2.10.  В случаите, когато за съответната година не бъдат номинирани  
кандидати за годишните поименни награди, съгласно установения ред, 
тези награди не се присъждат и средствата не подлежат на 
преразпределение. 

2.11.  Годишните поименни награди се връчват в пълен размер не по-
късно от 8 Декември на текущата година. 

2.12. Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на 
кмета на Община Варна по предложения от дирекции „Образование” и 
„Младежки дейности и спорт” и ПК”Наука и образование”. 

2.13.  Организацията по връчването на наградата се осъществява от 
Община Варна. 

2.14.  Награда “Варна” се връчва от Кмета на град Варна и 
Председателя на Общинския съвет. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. 

3. 1.  Годишните поименни награди на Община Варна се присъждат за: 

- участие в международни и национални олимпиади и конкурси (за  
студенти, класирани на I, II или III място) или научни форуми (за студенти 
с отлично представяне); 

3.2.  В процедурата могат да участват студенти от следните Варненски 
висши учебни заведения: 

- Икономически университет – Варна; 



- Технически университет – Варна; 

- Медицински университет – Варна; 

- Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”; 

- Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна.  

3.3.  В процедурата могат да участват студенти, които към момента на 
подаването на документите са редовна форма на обучение в едно от 
съответните висши учебни заведения и са записани по установения ред за 
предстоящата учебна година. 

3.4.  В процедурата могат да участват студенти, които имат успех не по 
нисък от “много добър” (5,00) от предходната учебна година. 

 

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

4.1.  Всеки студент, който желае да участва в процедурата за 
кандидатстване трябва да попълни и представи следните документи: 

- формуляр - декларация по образец на Община Варна; 

- копия от документи, удостоверяващи участието на студента в 
дейностите, визирани във формуляр-декларацията; 

- рецензия от хабилитирано лице в съответната научна област, ако 
студента кандидатства с научна дейност; 

- документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден 
от съответното висше учебно заведение. 

4.2.  Документите се подават в офиса на Студентския съвет на 
съответното висше учебно заведение, не по-късно от 20. X. за всяка 
година, срещу входящ номер. 

4.3.  При непопълнени части от формуляр-декларацията или некоректно 
представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ 
КАНДИДАТУРИ 



5.1.  Номинирането на постъпилите кандидатури се извършва от 
съответните Студентски съвети на представените по-горе висши учебни 
заведения, не по-късно от 31.X. всяка година. 

5.2.  Студентските съвети на варненските висши учебни заведения 
следва да изработят критерии за номиниране. 

5.3.  На заседанията на Студентските съвети за обсъждане на 
номинираните кандидатури присъстват и представители на Община Варна, 
упълномощени от Кмета на Община Варна. 

5.4.  Подробни протоколи от проведените заседания на съответните 
Студентски съвети, с посочени постъпили кандидатури, номинирани и 
предложени за годишни награди, се изготвят и подписват в два 
еднообразни екземпляра. 

5.5.  Документите на номинираните кандидати и екземпляр от 
протокола от заседание на Студентския съвет се внасят в деловодството на 
Община Варна с официално писмо-предложение, подписано и подпечатано 
от Ректора на съответното висше учебно заведение и председателя на 
Студентския съвет, не по-късно от 10.XI на годината. 

Този статут влиза в сила от деня на приемането му от Общински съвет – 
Варна и отменя действието на Статут за определяне на годишна поименна 
награда на Община Варна за студенти от Варненските висши учебни 
заведения, приет с Решение № 3272-15 на Общински съвет – Варна, 
Протокол №33 от 20, 21.04.2011 г. При необходимост, подлежи на 
изменения и допълнения по съответния административен ред. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 
  ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 
съвет-Варна. 
 

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -26 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3273-16-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК „Благоустройство и 
комунални дейности” общинския съветник Орлин Иванов Симеонов. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 3273-16-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет-Варна решава общинския съветник Орлин Иванов 
Симеонов да бъде член на ПК „Култура и духовно развитие”. 
 /за-26, 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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Опазване и възпроизводство на околната среда” относно: 
 (1) – приемане на „Моделна оценка на замърсяването и 
Актуализация на Програма за намаляване на емисиите и достигане на 
установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община 
Варна” 
 (2) – приемане на Актуализирана програма за управление на 
отпадъците – Община Варна, 2010-2014г. 
 

Докл.:Др.Дончев-председател ВрК „ОВОС” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -26 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 

3274-17. На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 
79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д11-9200/49/07.04.2011г., Общински съвет 
– Варна приема „Моделна оценка на замърсяването и Актуализация на 
Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за 
вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна”, с период на 
действие 2011-2013г. (по Договор – „Моделна оценка на замърсяването на 
атмосферния въздух в Община Варна, допълване на програмата за КАВ, с 
посочените данни и актуализация на мерките към плана за действие на 
програмата”), съгласно приложение. 

 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 



3275-17. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9907/172/12.04.2011г., Общински 
съвет – Варна приема Актуализирана програма за управление на 
отпадъците – Община Варна, 2010-2014г., съгласно приложение. 
 /за-26, 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 
№ 33 

от заседание, проведено на 20.04.2011 г. и 21.04.2011 г. 
по точка  осемнадесета от дневния ред 

 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Красимир Узунов - 
общински съветник с вх.№ОС11-94К/4/18.03.2011 г. относно прекратяване 
изплащането на възнаграждението му като общински съветник във връзка 
с пенсиониране. 
 

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -26 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 

3276-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.34, ал.1 от 
ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка 
със молба вх. № ОС11-94К/3/18.03.2011 г. от общински съветник Красимир 
Тодоров Узунов, Общински съвет – Варна решава да бъде прекратено 
изплащането на възнаграждение по чл.34 ЗМСМА на общинския съветник 
Красимир Тодоров Узунов по негово искане, считано от 18.03.2011год. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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