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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 

Неделчо МИХАЙЛОВ 
Благодаря, г-н Председател.  
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Йорданов, става въпрос за съдбата на 

едно семейство, което в момента е на улицата. Семейство Щереви е живяло 
13 години на ул. “Дубровник” № 39. По техните обяснения в следствие на 
реституционен процес, сградата е реституирана и в момента хората живеят 
буквално на улицата с целия си багаж, тъй като новия собственик, който е 
реституирал  имота, даже е сложил решетки на същия. Те са отправили 
молба към район “Приморски” на 26.01.2005 г., тъй като сградата е 
реституирана на 20.01.2005 г. На 26 януари са изпратили писмо до р-н 
“Приморски”, което незнайно защо е върнато с писмо от 27.01.2005 г. Моля 
Ви г-н Кмете, направете така, щото Общината да се погрижи за тези хора, 
защото са живели в общинско жилище. Това разбира се поставя други 
въпроси за политиката на  жилищното настаняване във Варна, но това друг 
път. Моля Ви вземете мерки. Благодаря Ви. 
 
 
 Светлан ЗЛАТЕВ  

Питане от членовете на ПК “Туризъм и търговия”. 
 Уважаеми г-н Йорданов, на 24.02.2005г. се проведе заседание на ПК 
“Туризъм и търговия”, на което се взе следното решение: 
 Да се обърна към Вас в качеството си на Председател на постоянната 
комисия със следните въпроси: 
 Изграден ли е консултативен съвет по туризъм в Община Варна? 
Съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за Туризма.  

Има ли изработен правилник за дейността му, съгласно чл. 10, ал. 7 от 
ЗТ?  



Има ли разработена програма за развитието на туризма съгласно чл. 
10, ал. 1, 2 и 7 от ЗТ? Кой е неговия председател, членовете съгласно чл. 10?  

Има ли регистриран общински фонд за развитие на туризма съгласно 
чл. 97 от ЗТ? 

Какви средства е събрала Общината за развитието на туризма?  
Как са изразходени набраните средства по чл. 10, ал. 2 и влезли ли са 

те в общинския фонд за развитие на туризма?  
На какъв етап е създаването на електронен регистър по чл. 52, ал. 1 от 

ЗТ ? 
Администрацията да подготви информация за събраната туристическа 

такса за 2004 г., по хотели. Да се информира обществеността за 
нередовните платци по хотели. Да се направи справка за събраните средства 
по Закона за Туризма. Въпрос: Какво е направено във връзка с изискванията 
на чл. 10, ал. 3, т. 8 относно информационното обслужване на туристите, 
включително, чрез създаване на туристически информационен център?  

Какви мероприятия се предвиждат по поддръжката на 
инфраструктурата обслужваща туризма на територията на Общината? 
Включително местните пътища свързващи курортите с аерогарата, ЖП-
гарата и авто-гарата? Опазването, развитието и поддържането на 
паметниците на културата, историческото наследство и зелените площи? 
Рекламата на туристическия продукт на Общината. Осъществяването на 
контрол по спазването на закона, чл. 10, ал. 1, 2, 3, 4, 9 и 10. Както и 
нормативните актове по неговото приложение.  

Какви мероприятия се предвиждат по упражняване на контрола на 
строителството в курортните комплекси? Защо общинската администрация 
отговаряща за търговията и туризма в Община Варна не  присъстват на 
заседанията на ПК “Туризъм и търговия”?  

 
Аврам ТОДОРОВ 
След снежните вихри, варненци с удовлетворение наблюдаваха една 

друга общинска епопея. Премахването на временните обекти по центъра, 
нещо което се получи, но мина един месец и почнаха отново да се появяват 
такива? Интересува ме как се появи павилиона пред “Юнашкия” салон на 
входа на зеления пазар? Чува се, че и други се появяват. Дайте тези работи в  
зародиш да ги преустановяваме и вместо да ми се пише писмен отговор, 
надявам се да се премахнат тези неща.  

 
Красен ЖЕЛЕЗОВ  
На предходното заседание на Общинския съвет имах питания и днес 

очаквах да видя отговор на питането си, обаче не го намирам. Мислех, че е 



пропуск от страна на канцеларията, без така да, но явно такъв отговор не 
съм получил от администрацията и кмета. Затова нулирам своето питане и 
го поставям отново на дневен ред днес, моля да ми бъде даден отговор. В 
края на миналата година при завършилата проверка на Държавен Финансов 
Контрол, колко акта по Закона за обществените поръчки са били връчени на 
Кмета и директори от Общината, във връзка с процедури по закона за 
обществените поръчки? И във връзка с управление на бюджетни средства?  
Моля отговора ми да бъде съпроводен със всички приложения на актовете 
връчени на кмета и администрацията. Благодаря. 

 
Янко КОРЕНЧЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Йорданов, 
 Не знам защо не получих отговор на въпросите си, стига да не е като 

Краси, да е някаква тенденция. Аз лично институциите ги приемам 
сериозно, защо нас не ни приемат сериозно? Но това е друг въпрос. Искам 
да задам няколко въпроса и ще бъда много кратък. Мисля, че заедно със Вас 
като първи разпоредител по бюджета. Предстои ни обсъждане  на бюджета, 
знаем цифрите. Но нека да обърнем малко внимание на районите, в които 
живеят етносите в нашия град. Има една улица в “Максуда”, няма нищо 
лошо вече втори път я споменавам. Няма нищо лошо, ще я споменаваме 
заедно, докато нещо стане там с общи усилия казва се “Свети Наум”. Там 
има нужда от  ремонт и канализация по улицата. Хубаво е, че правим 
проекти по красива Варна. В Европа с красива “Максуда” няма да влезем. 
Просто ще бъде един срам. “Свети Наум” се казва улицата и в 
Инвестиционна политика бях, няма да трябват много средства. Когато сме 
убедени в нещо средствата ги намираме. На следващо място искам да чуя 
Вашето мнение днес или по писмен път. В това няма нищо лошо. Кога ще 
насрочим конкурса за градоустройствения план на Варна? И лично Вие как 
смятате да бъде този конкурс, да бъде международен ? За да се изчистят 
много от градоустройствените решения на Варна. Защото те сега пречат за 
развитието на града. Това място на този обещано, другото на оня. Тази 
улица от там ще мине. Вие ще се облекчите, като ръководител на нашия 
град много, ако инициираме провеждането на международен конкурс. Не че 
са слаби нашите архитекти. Те печелят подобни конкурси и в Канада и в 
Америка. Те ще участват. Но на Варна и прилича проектите да бъдат на 
това равнище. На следващо място, вярвам  че бърза ще с разпоредите, както 
при случаите когато съм задавал такива тревожни въпроси.  

Сградата на ул. “Петко Каравелов” № 10, бившия институт, е в окаяно 
състояние. Днеска сутринта минах да видя, кое поредно парче е паднало от 
сградата. Там една оградка е сложена  от един метър и табела. И се чудят 



хората, как си слагат колите и слизат под тая сграда ? Тя е изключително 
опасна, независимо на кого е собственост, мисля че хората под Вас, 
ръководейки дирекциите трябва да разпоредят да информират 
собствениците и да започне събарянето на тази сграда. Гърция имаше 
подобни проблеми преди години, преди 20 години. Но се разпореждаха 
собствениците или да ремонтират сградите, или да ги съборят и да оформят 
тревни площи. Иначе Варна в централната част има опасност, както и тази 
сграда, която е срещу кметството. Много неясноти има, какъв проект ще 
издържи? И тя е започнала да пада. Днес едно голямо парче на тази сграда 
тука, която е срещу нас, знаем за коя сграда говорим. За бивша историческа, 
едно парче се е откъртило. Понеже тротоара е малък ако се  откърти отгоре,  
може да падне на самото платно. Където минават хората и автобусите. Иска 
ми се, съжалявам, че инж. Виделов го няма, аз поддържах връзка чрез него. 
Каква е нашата активност що се отнася за пречиствателната станция, която 
беше записана по ИСПА. Говоря за “Галата”, “Аспарухово” и връзката през 
със самостоятелна пречиствателна станция или през езерото. Спомням си, 
че много часове ние прекарахме,  аз лично и някои от вашите заместници в 
София по разни комисии и в същото това време този обект все не е начело в 
списъка по обекти на ИСПА. Загрижено поставихме, заедно с Вас така 
смятам. Защото отговора беше много бърз и точен. Ами разпоредете се този 
самолет в “Аспарухово” най-после да стане нещо. Независимо на кого е 
собственост той се граби. Всеки ден минавам от там с автобуса и виждам 
там деца се качват, започват да го разколачват съвсем. Нека да го махнем от 
там. Загрозява нашия град и отношението към всичко. На следващо място 
искам да получа отговор, какви са критериите за обектите по красива 
Варна. Ами ние започнахме вече със средства от света, а  и ние участваме 
Общината, данъкоплатците със такива средства. Започнахме да 
благоустрояваме сгради, които са частна собственост и не представляват 
някаква архитектурна стойност. Тия сгради до фестивалния със каква 
стойност са и защо ги възстановяваме ? И вярвам, че там в тези сгради 
бедни хора не живеят. Гледам там едни табели пак красива Варна. Ако тази 
кооперация пък е най-красивата във Варна, не знам ? Така, че тези средства 
нека да ги насочваме към обекти, които не са ва момента красиви но ще 
станат красиви. Не знам кога ще се стигне обект по красива Варна да се 
прави в “Максуда”, или в някои райони на “Владиславово”? Мисля, че 
заедно със вас ще помислим г-н Кмете и всички.  Аз лично,  като участник в 
комисията по култура и просвета, вече информирах нашия председател 
Панко Анчев. Този въпрос е преди всичко към нас в тази комисия. Целия 
свят и в Америка и в Франция и Германия и Русия се готвят за отбелязване 
на 60 – годишнината на победата над фашизма. Мисля, че и ние достойно 



ще я отбележим. Искам да чуя Вашето мнение, вашите разпореждания в 
бъдещ план. И за да не се чувстваме с Вас некомфортно, тягостно в тази 
зала. Да не се пречим с журналистите, те на нас, ние на тях. Мисля, че ще 
подкрепим Вашето желание в бюджета, така както направихте първата 
крачка с подиума, който направихте да продължи и тази година 
модернизацията на тази зала. Виждате пречим си. Момичетата искат 
информация, ние сме близо. Има начина това да стане. Нямам предвид да се 
отделяме едни от други. Но условия за работа на съветниците мисля, че 
трябва да се създадат. Благодаря Ви за вниманието. 

 
Панко АНЧЕВ 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми г-н 

Кмете. На 29.12.2004 г., Вие на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.56, 
ал. 1 от Закона за здравето. В изпълнение на чл. 14 от Наредбата за 
условията и реда при които се допуска по изключение тютюнопушене на 
обособени зони на закрити обществени места и на закритите работни 
помещения. Издавате Заповед № 2663, с която забранявате 
тютюнопушенето в сградата на Община Варна, в закритите работни 
помещения, коридори, фоайета, стълбищни площадки и санитарно-
хигиенни помещения. Имате там още две точки с които разпореждате 
съответни  неща. В точка четвърта Вие отбелязвате изрично, че 
служителите, които не спазват точка първа от настоящата Заповед, 
подлежат на наказание съгласно чл. 218 от Закона за здравето. Контрола по 
изпълнението на заповедта е възложена на Главния секретар на Общината. 
И сега моите въпроси към Вас г-н Кмете с които не искам да се 
упражняваме взаимно в красноречие или изпитваме чувството си за хумор 
ви питам: 

1. Какво е вашето впечатление, изпълнява ли се тази заповед ? 
2. Вие самият спазвате ли я ? 
3. Докладвал ли ви е главния секретар за нарушения относно тази 

заповед? Ако да, какви наказания сте наложили по чл.1 там както е казано 
по вашата заповед. Благодаря Ви. Надявам се на точен отговор. 
 Янко СТАНЕВ 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми госпожи и 
господа съветници.  
 Първото ми питане е във връзка с едно мое питане на 26.11.2004 год., 
то беше относно незаконосъобразните ПУП по мое мнение и разрешението 
за строеж на жилищна сграда до детското заведение на блок № 4, на 
жилищен блок № 4 в ж.к “Чайка”. На 30.11.2004г. и след това на 14.12.2004 
г., строителството бе спряно по нареждане на г-н Кмета, за което и 



гражданите благодариха. Поради липса на заповедна книга и дадена 
строителна линия, отразено е и във вестник “Черно море” на 15.12.2004 г. 
Строителството отново започна от 22.12.2004 г., до днес. На проведената 
среща с г-н Кмета на 19.01.2005 г., пред инициативния комитет на 
живущите в бл.4 е написана резолюция в становище на г-н Кънчев – 
директор на дирекция “ПНО” – Варна за създаване на комисия възложена 
на арх. Жечев, г-н Стойчо Бакалов, като комисията предложи да бъде 
включен г-н Стаматов и представител на инициативния комитет, 
собственик на жилищен имот в блок № 4. Задачата на комисията е да бъде 
извършена обстойна проверка, относно законността при изработването на 
проекта ПУП- ПРЗ. Тъй като съществуват известни данни за нарушение в 
този процес, които посочих в предното питане. Не правилно е разбирането 
съществуващия паркинг може да се определи,  като улица в противоречие 
на чл. 80 и чл. 81, ал. 1 относно широчината на улицата, най-малко 6(шест) 
метра, докато широчината на паркинга е най-малко 3,5 метра. С писмо вх. 
№ РД-5-9100(103)25.02.2005г., инициативния комитет уведомява, както г-н 
Кмета така и мен, че такава комисия все още не е съставена, въпреки вашата 
намеса. Уважаеми г-н Кмете, моля да ни бъде даден отговор, кога ще бъде 
назначена комисията и ако е назначена, кога ще бъде привлечен участник от 
инициативния комитет. Смятам, че собствениците от бл.4 са 
заинтересовани лица и биха могли да ни съдействат. Това е първия ми 
въпрос. Втория ми въпрос е свързан с няколко предложения на общинския 
съветник адмирал Контров. Става въпрос за известен въпрос, към който ние 
се отнасяме с пренебрежение. Въпроса с екологичните норми на шум, които 
в туристическия сезон се увеличават лятно време в гр. Варна. Както и 
излитащи и кацащи самолети от някои видове създават особени проблеми. 
Аз смятам, че до момента няма достатъчно сериозни изследвания и смятам, 
че Община Варна би могла да направи както изследване със съответните 
компетентни институции на проблема, така и да направи проучване сред 
гражданите каква е тежестта според тях на този проблем, за да можем да 
действаме адекватно и пред държавните служби. Смятам, че това трябва да 
се направи спешно, това беше и предложението на господин адмирала, за да 
може и новия концесионер и въобще при концесионирането на летище 
Варна да залегнат такива договорености. Благодаря! 
  
 С резултати от гласуването: за – 21, против – 0, въздържали се – 
10, общинските съветници приеха искането от журналистката Веселина 
Томова да й се даде думата за поставяне на въпрос към Кмета на община 
Варна: 
 



 Веселина ТОМОВА - журналист 
 Въпроса ми е от името на цялата журналистическа гилдия. Защо в 
нарушение на Правилника не е раздаден отчета на комисията в общинския 
съвет, която трябваше да разгледа състоянието и действията на общинската 
администрация за бедственото положение на съветниците и респективно не 
е включен този отчет в материалите, които се  раздават на журналистите. 
Благодаря! 
 
 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми 
дами и господа, 
 Както и предположих става дума за туризма, имахме повод да се 
произнесем по въпросите на туризма и тъй като сесиите имат цикличен 
характер и най-малкото отстояние е един месец на сесия от сесия  с други 
думи на три стъпки ще влезем, три сесийни, образно казано, ще влезем в 
туризма, в сезона. Много са въпросите. Някои от тях имат чисто 
процедурен характер, но някои от тях носят така да се каже съдбовен 
характер за това, което представлява туризма. Как той ще изглежда, какво 
той ще даде на града, какво града ще му даде? И затова ще акцентирам на 
тази тема. Използвам случая не само да отговоря частично на въпросите, 
защото ще има и други отговори, там където те са пунктуални, изискват 
точна информация. Именно поради важността на този отрасъл за града, за 
страната ни. Започвам с една принципна позиция. Не съм бил общински 
съветник. Скромна практика имам като народен представител. И с едно 
приближение така ще кажа, че 50 на сто да кажем в умението на 
парламентариста е да пита, но не по-малко важни са, Вие преценете колко 
са другите проценти и да се направи нещо по въпроса. Това е много важно, 
освен питането. Ето, например, аз наблюдавах г-жа Снежана Донева, която 
е кадър на туризма. В момента продължава да е кадър на парламентарния и 
административен отдих и туризъм. Тя беше против моето предложение да 
влезе точката за това предприятие, което трябва да се направи. Месеци 
наред дискутираме тази тема. Месеци. Давал съм предложение под най-
различни предлози,  пак, и пак, и пак да седнем, и там където има въпроси - 
да ги решим, ако има недостатъци – да ги отстраним. На всички, официално 
достигнали до мен, сигнали, информация, питания, виждания за доработка, 
доразвитие на темата съм откликнал. Давам го като един пример. Ето това е 
примера. Колко време ще трябва да мине още, за да влезе темата в залата? 
Питам? Вкарайте я в залата. Кажете, не става, не може, не трябва, не бива, 
няма интерес града. Други цели за града. Отрежете го, за да е ясно. Пак 
казвам, от изключително значение е да бъде създадена тази фирма, да се 



обхванат културните богатства на града ни. Да се развиват, да се вземат 
средства, да се доразвият инфраструктурата, експозициите, да се 
популяризират, да се привлекат най-големите туроператори. Без тяхното 
участие никой няма да посети тези, или ограничен ще бъде кръга на хората, 
които ще посетят културните забележителности на града. И веднага го 
свързвам с туристическия информационен център. Разбира се, че час по-
бързо трябва да стане този туристическия информационен център. Въпреки, 
че в комисията по приватизация беше подложено на съмнение мястото на 
този обект и финансирането му със средства от приватизацията. Може ли 
Варна да има, да няма туристическия информационен център? Може ли 
туриста идвайки в нашия град да не знае кога тръгва влака, колко струва, 
какви събития се случват в града ни, и ред, ред такива информации. Това са 
стратегическите неща, г-н Златев, във връзка със съдбата на туризма. И не 
само това. Ние в крайна сметка ще вземем ли позиция какво става на 
“Златни пясъци” с тая канализация? Не са еластични тръбите, такава е 
информацията, че не са еластични и може да не издържат напора. Каква ни 
е позицията по този въпрос? Аз ще Ви дам за електронния … Примерно, ще 
Ви кажа, да, създадохме консултативен съвет по туризма. Много добре 
знаете, че действа такъв обществен съвет  по туризма. Непрекъснато 
заседава. Непрекъснато гледаме разни неща. Повдигаме болни въпроси. 
Какво ще стане с концесиите, уважаеми общински съветници? Къде е 
позицията по този въпрос? Условията на концесионирането, които от своя 
страна положителното, отрицателното им решаване отключват или 
заключват проблеми, като водното спасяване, здравеопазването, 
строителството, контрола, чистотата. Да разбира се ще получите 
информация, колко курортна такса? Няколко пъти изнасям информацията 
пред медиите, по памет казвам 1 450 000 лв. Това ли е сумата, която ще 
реши проблемите на нашия туризъм ? Ако всички общини, бяха направили 
за туризма толкова, колкото във Варна се опитваме да направим. Имам 
притеснение, че не малко правим, но сме още в сферата на опита. Започнало 
но недовършено действие. Състоянието на туризма би било друго в нашата 
страна. Излишно е да казвам колко много неща се правят и ще продължим 
да правим разбира се. Но аз съм оптимист и няма да спра до тук. Искам все 
пак до споделя две важни неща за туризма. Първо туризма,  като отрасъл е 
едно от най-важните неща за нашия град, за страната ни. Няма да 
говорим,това и без друго е ясно ще се концентрираме в този състав с оглед 
на нашите периметри, така да се каже, на действието. Много важно, едно от 
най-важните неща за града. То ще донесе едни от най-важните неща за 
нашия град. И баланса от тук нататък е Варна, като се гледа защото това 
прозира във вашите  въпроси. На Варна да не се гледа като придатък на 



туризма. Тук трябва да се намери баланса, Варна освен туристически 
център е и културен, научен и всякакъв друг център. Икономически, 
финансов и тук е баланса. И от тук се извежда първи постулат: Всичко 
добро за града ни е добро за туризма. Но веднага трябва да се разгледа 
баланса, какъв конкретно може да се направи ? Веднага скачам на другия 
въпрос, който вие сте ми задали Поддръжката на инфраструктурата  
обслужваща туризма на територията на Община Варна. Коя е 
инфраструктурата,  която обслужва туризма, можете ли да я разграничите ? 
Предложих ли в проекта за размер,  и в самите проекти за облигационния 
заем за инфраструктурата неща предстои да ги решим. С други думи 
отговора ми на Вашия въпрос е: Хайде сега и вие да се присъедините към 
тези усилия. Ако може условно все пак някак си да ограничим тези 
виждания, че тази инфраструктура ползва туризма. И пак Ви връщам в 
първия постулат, всичко добро за туризма е добро за града ни защото, 
Варна не е придатък на туризма, и ние няма да се концентрираме да 
направим това точно за туристите, магистралите. Сложна е темата. Не се 
изчерпва тази въпрос с един формален отговор. Не Ви упреквам приканвам 
за повече разговор, общ да бъде извода от тази ситуация. Основния ремонт, 
реконструкцията, рехабилитацията. Не забравяйте, че сме направили 
предложение за изместване на знаците на града. Магистралите стават наши. 
Там може да се каже, че наред със други функции те  са от първостепенно 
значение за туризма за нашия град. Искате информация в медиите за 
нарушителите, актове когато съставяме. Когато това става в рамките на 
сезона, получи яснота в рамките на строителния сезон. Хората са 
категорични. Ние бяхме първия град, които се появихме на борсата, сега 
вече виждам има други градове, които вземат пример от нас. За съжаление 
няма да мога да отида да представя града ни. Да се срещна отново с 
президентите на най-крупните туристически фирми в Европа. Но всички 
знаете каква е причината, ние сме в процес на приемане на бюджет. По 
важно е да се приеме бюджета, има и други форми за контакт със тях, има и 
други начини да се види, какво за конкретния сезон те слагат на първо 
място. Да ги чуем тези хора, да видим в състояние ли сме. Миналата година 
давам пример със строителството, макар и със закъснение,  макар и със 
пасивност, макар да бе повдигнат въпроса с бариерите. Следсезонно ние 
успяхме със Вас да вземем едно разумно решение, относно рамките на 
строителния сезон. Рекламата на туристическия продукт на Община Варна. 
Знаете има много неща, които са направени до сега. Много неща чакат 
вашата санкция, непрекъснато това правя. На пресконференциите да 
запознавам хората с рекламните продукти, които ние готвим. Знаете за 
финансирането, имах предложение за предишната сесия на Общинския 



съвет да даде съгласие за едно авансово финансиране на оня, филмовия 
продукт, който ние направихме. Прекрасен филм, радва се на одобрението 
на всички хора, които са го гледали до сега. Поне три пъти до сега съм го 
представял. Какви мероприятия се предвиждат по упражняване на контрол  
на строителството в  курортните комплекси? В какъв смисъл Ви интересува 
какви мероприятия ? Всички мероприятия подети само от Общинската 
администрация са недостатъчни. Тук трябва да се обединят усилията на 
много институции, в рамките на техните компетенции. Комплексно трябва 
да се проверяват тези неща, общо да се вземат мерките. Там където обаче е 
специфичен акта на мярката, когато тя бъде взета да не се търсят пробойни. 
Знаете за ролята на контролните органи, и аз Ви казвам. Всички мерки, 
които са в моите правомощия, аз ще ги взема начаса, изчерпателно ще ги 
взема, безрезервно ще ги взема. Хайде да видим какво ще стане. Аз 
допълвам вашия въпрос. След като бъдат взети мерките от община Варна, 
да видим какво ще стане с тези мерки, какъв ще бъде ефекта от тях, но не 
поради ефективност на нашите действия, а поради отношение на други 
органи към същината на нашите действия. Но във рамките на Вашия въпрос 
казвам: Да своевременно ще бъдат взети всички мерки за прекратяване на 
строителството, които са в рамките на нашите правомощия, на нашите 
възможности по закон. Нима не е ясна моята позиция от миналата година? 
И пак казвам надявам се тази година да не съм солова акция в тези 
действия. А всичко друго да се проведе на наблюдатели и доброжелатели. 
Консултативен съвет създадохме, ще му създадем и правилник, той не се 
дублира, той ще бъде разбира се допълван с усилията на обществения съвет, 
който има малко по-широк характер и  периметър. По 7 души на паритетен 
принцип така както изисква закона. Надявам се да го изградим този 
туристически център, това е  един от важните въпроси, които касаят 
бъдещия туристически сезон. Много са нещата, уважаеми общински 
съветници. Решете, преценете, можем ли да направим една отделна сесия. 
Хайде, туризма да го хванем от начало до край. Много е важно, много е 
важно, какво става за нашия град по отношение на туризма? В момента 
спонтанно предлагам, ако искате да бъде редовна сесия но да залегне такава 
точка. Много неща могат да родят вашите глави, предложения да се 
направят, да намерят тука, да се родят други предложения. Вече въвеждат 
практиката публиката да задава въпроси, отношения да излага. Всичко 
може да стане, най-положителни неща могат да произтекат. И когато се 
вземат тези решения и когато се подкрепят, някак си по-лесно е тяхното 
изпълнение. Аз мисля, че ще ви отговоря на тези въпроси г-н Златев, не ме 
затрудняват. Остава по-големия въпрос, аз като Ви отговоря за електронния 



регистър, ще решите ли проблема на туризма? Стана ли успешен, 
гаранциите за успешен туристически сезон увеличиха ли се ?  
 Г-н Коренчев, аз ще тръгна да отговарям на Вашите въпроси, но съм 
далеч от мисълта, че ще отговоря изчерпателно, от една ваша фраза. А бе 
чува се някой на някого обещал, такъв обект, някакъв имот. Да бъдело ясно, 
кой на кого обещавал, какво ? От тук ще тръгна за да отговарям. С 
“Аспаруховия” парк например. Чий е той, някой да е обещавал нещо, нещо 
да става там. Там е самолета, аз за това се насочвам. Вие ще ми бъдете 
полезен, като районен кмет четири години. Къде тръгнахте? Да продължим 
вашите усилия за самолета. Тона ще бъде много важно, отправна точка би 
могла да бъде. И аз съм загрижен за този самолет, като го гледам. Има ли, 
обещаване някъде по езерото, крайбрежието на езерото, рибарското селище, 
карантината, паметника където е с лодката? От тук тръгвам. Имали там 
хора, които да са набили колци, огради да са опънали? Аз продължавам 
вашия въпрос, и го повдигам още веднъж в пространството и казвам, че съм 
издал заповед за проверка, какво става по пътя Варна – Виница? Какво 
става по пътя Виница – “Св.св. Константин и Елена”? Какво става на 
рибарското селище? Какво става по крайбрежието н езерото? Какви са тези 
огради, тези колове, тези постройки, какви са тези актове за собственост? 
Хайде да ги видим тези неща. Аз нищо лошо не искам да кажа против Вас, 
напротив продължавам тази тема и казвам какво съм направил. Точно за да 
има яснота, има ли такива моменти някъде на някого нещо да е обещавал, 
някому от държавната земя? Знаете две заповеди са издадени, втората е 
детайлизираща първата, защото започвайки проверките изниква този 
въпрос. Ще изтървем езерото. Същата е ситуацията с “Петко Каравелов”. 
Има ли две взаимноизключващи се решения на Общинския съвет? Има ли 
такива решения? Има. Къде са тези решения в полето на произнасянето на 
съда. И вече както показва съдебната практика на най-висока инстанция. Не 
говоря, вече за Варненските съдилища има вече две противоречащи се, те 
не си противоречат, но решението на по-многочисления на съдебна 
инстанция съдебен състав, отменя решението на по-малочислената, отново 
най-висша съдебна инстанция в страната. Сега не мога да кажа, не мога да 
възпроизведа първо, трето отделение, но казвам най-сериозно отговорно, а 
конкретното му състояние е функция от това, че съдебните дела 
продължават. А в началото на отговора си казах, каква е причината да 
имаме тези съдебни дела. Защото са на лице две противоречащи се решения 
на Общинския съвет. Вярно - в различни мандати, различни състави. Какво 
можех да направя в тази ситуация, освен да разпоредя частично събаряне и 
ограждане на обекта? Какво друго мога да направя? И оставете казуса на 
двете изключващи се така да се каже решения на Общинския съвет. Там 



има една друга поредица от съдебни дела, които ни чакат все във тази 
връзка. Защото в зависимост от едното решение, приемете едното за 
възможно, от там започва другата страна да ни съди и да си търси. Какво, 
всичко каквото може да се търси. Пропуснати ползи, лихви, вреди и т.н. 
Казвате сега красива България, красива Варна. Знаете през тази година ще 
се опитаме да вложим да защитим максимално  повече проекти, за да 
можем да пуснем басейни, със съвместно ни усърдие на Общината и 
проекта. Приемам го като част от красива Варна, какво е Варна без 
басейни? Сега, дали кооперациите, които ние ремонтирахме с тези средства 
са красиви сами по себе си – въпрос на възприятие. Но са символни и двете. 
Те са исторически най-малкото те ако не са красиви, местата на които се 
намират те са такива. Красиви за нашия град и ларгото и централния 
площад. Да, прав сте, има възможност по красива България за финансиране 
на честни проекти, ако частника се съгласи. Колко години ще чакаме тези 
хора да направят този ремонт? Ами ако решат да не го направят? Така ли 
ще стоят тези сгради, на тези места. Поставихте въпроса, ами тя мазилката 
по 10 см. дебелина пада на тротоарите, на най-оживените места в града. 
Дискусионна е тезата Ви, че да го оставим на частниците. Нямам нищо 
против, да го оставим на частниците, така да стои. Сага, какъв е ефекта? 
Нека да поговорим спокойно, какъв е ефекта от това задължение, което ще 
възложиш на частника. Аз мога да Ви покажа техните жалби на хората, те 
не са само тези сгради в града. Не са само те, но всеки от тях е декларирал 
своята невъзможност да си го плати. Забележете нещо друго, там където в 
долната част са офисите, и то предполагам на успешни фирми, защото на 
такива места според размера но наема, само успешна фирма може да има 
офис. Те не само, че не тръгват да помогнат за ремонта. Те блокират със 
жалби самото извършване на ремонта, защото извършването на ремонта 
пречи на техния бизнес. Не да помогнат, те искат да осуетят ремонта. Хайде 
в тази фактология предложете по-доброто решение? Предложете го вие, 
така да останат, да продължат да падат парчетата на земята, да ги чакаме 
хората да ги направят, да ги глобим за това, че не са го направили. Или пък, 
да чакаме на бизнеса на тези сгради, който е в основата на тези сгради в 
партерната част. Той да направи ремонта. Не, че няма да го направи, той 
иска и сега вървящия ремонт да спре. Сложно е.  
 Панко Анчев ми зададе интересни въпроси. Сърцевината на тези 
въпроси е: Вие г-н Кмете спазвате ли тази забрана? С други думи пушите 
ли? Как ми се иска г-н Анчев да Ви попитам Вие спазвате ли устава на тази 
партия, на която сте член? Спазвате ли правилника по пътищата? Спазвате 
ли десетте божи заповеди и т.н.? Сега,  на зададения въпрос. Да аз съм 
пушач, това на всички е известно, но няма да ме видите на тези официални 



места. Тук пред залата, нито във залата където даваме пресконференции и 
това е вече ясно. Значи спазвам на официалните места забраните, но аз 
самия продължавам да съм пушач. Ако това беше сърцевината на въпроса. 
Настъпи известно охлабване в режима, известно Ви е, и отсрочка във 
времето, но това не повлия на онези забрани, които са сложени. Ако питате 
за наложени санкции, веднага ще се обърна, но ще разчитаме също така и 
на сигнали. Подаване на сигнали, констатирано е еди кое си длъжностно 
лице г-н Кмете, от вашите подчинени. Разчитам на това. Забелязах го да 
пуши еди къде си и да се налагат санкции. По-скоро нещата отиват до едно 
самоограничение  и да не отиваме с такива крайности, защото хората 
жертва на този порок не са малко в тази зала. Казвам по-скоро нещата 
опират до едно самоограничение, там където са поставени съответните 
знаци. Хората се съобразяват със тях. Възможна стъпка е санкцията, тя 
винаги е крайна, но ако толкова е наболял въпроса и бих казал, че толкова е 
значим и важен, аз не съм против да се наложат съответните бих казал, 
санкции. По точка втора, когато стана точка втора от дванадесета не съм 
запознат, но аз съм запознат с реалната ситуация. Така, че мога да взема 
становище, ако днес стане излагането на този отчет. Не знам до какви 
изводи е стигнала комисията, но пак казвам, аз съм запознат с материята 
може би, така, че бих могъл да дискутирам. И искам само да се обърна, 
извинявайте уважаеми общински съветници, към хората, които чакат за 
приемния ден, ще се наложи да изчакате, защото точка втора предполага 
задължително моето участие. Не знаех, че тя ще бъде изместена от 
дванадесета на втора, така, че ако искате присъствието ми в залата, аз ще си 
позволя да ги поканя, да не чакат хората в коридора. Тези, които желаят да 
присъстват на откритите заседания на общинския съвет. След точка втора, 
веднага ще се качим в зала Варна, за да продължим с приемния ден.  
 
 Снежана ДОНЕВА 
 Уважаеми г-н Кмете, не знам защо така болезнено приемате моите 
въпроси, които задавам към Вас. Аз ги задавам с голяма болка, защото от 18 
год. възраст работя в тази сфера и съм много добре запозната с всички неща 
и съм единствения, може би, общински съветник с такова образование. 
Напълно съм съгласна с Вас за свикване на сесия извънредна за туризма и 
то колкото се може по-скоро – този месец, защото има много проблеми и 
Варна е най-големия туристически град в България. Искам също така на 
тази сесия да обсъдим развитието на туризма във Варна, както и да поканим 
всички държавни институции, които имат касателство и браншовите 
организации също. Друго, гласувах въздържала се за това предприятие за 
културен туризъм, което искате да създадем, не затова, че не искам да го 



създадем, а затова да направим една програма за развитие на туризма във 
Варна. Сложете го в тая програма, ще го обсъдим. Ще видим дали да го 
приемем, дали да не го приемем, може да излезе и нещо по-хубаво. Не съм 
го отхвърлила въобще. Наистина трябва да има за културния туризъм във 
Варна да се работи. Относно туристическата такса – ние знаем колко е 
стойността, но не знаем кои хотели не си плащат. Искаме да знаем кои 
хотели продължават да не плащат години наред туристическа такса. Това е 
въпроса. Именно заради това казахме за електронния регистър до каква 
степен е. Позволих си да отида в Министерството на икономиката миналата 
седмица, когато бях в София. 150 хотела са регистрирани на територията на 
Община Варна. Затова Ви питам и колко е таксата. Относно 
информационния център, не знам дали има някой друг тук общински 
съветник толкова много, вече пета година, не знам колко пъти съм го 
предлагала. Дано тази година стане. Ще бъда много щастлива, ако той 
стане, защото е недопустимо Варна като такъв туристически град да няма 
информационен център. И последно не зная защо администрацията, когато 
отговаря за търговията и туризма не присъства на нито едно наше 
заседание. Много Ви моля наредете им да дойдат да се запознаем. Ние дори 
не знаем кои са хората, които отговарят за отделните ресори. Благодаря! 
 
 Панко АНЧЕВ 
  Г-н Кмете, когато Ви зададох въпроса, аз Ви помолих да не се 
упражнявате в красноречие и да не проявявате чувството си за хумор, 
когато отговаряте. В духа, в който Вие ми отговорихте аз трябва да изразя 
своето отношение и ще кажа, че очевидно Вие сте издали една формална 
заповед, самия Вие нямате намерение да я спазвате и не желаете да 
проявявате контрол по нейното изпълнение. Моля, Ви, аз Ви моля в 
качеството си на общински съветник да вземете необходимите мерки тази 
заповед да бъде изпълнявана. В противен случай я отменете, за да не 
създавате такива, да правите такива неща тук в ОбС. Аз не съм доволен от 
Вашия отговор, за съжаление. 
 
 Янко КОРЕНЧЕВ 
 Уважаеми г-н Председател, г-н Йорданов, 
 Чудесно нещо е демокрацията и хубаво е, че репликите на отговори 
на въпроси е включено в нашия Правилник и в изпълнение на Правилника 
искам думата за реплика. Ще изчакам да свърши конфиденциалния 
разговор, за да може г-н Йорданов да чуе това. Уважаеми г-н Йорданов, 
напълно приемам това, което коментирахте. Въпросите, които винаги съм 
задавал и съм участвал и в тяхното решение, и мисля, че и Вие сте убедени 



в това, съм ги задавал с една единствена мисъл: аз искам наистина моя град, 
моя роден и Вашия роден град да изглежда европейски. Аз искам да се 
утвърди тази справедливост, когато собственици на жилища във Варна, 
благодарение на усилията на Общината, имотите растат. В тези части на 
Варна знаете колко струват вече имотите. Ние отиваме да оправяме 
фасадите. Вие знаете в тези части на Варна се прави туризъм, чудесно. А 
тези хора виждате ли правят заявление, че нямат средства да си ремонтират 
фасадите. Сега мисля, че и банките ще помогнат на Варна, на отделните 
граждани. Трябва да си поемем  риска, които живеем на това красиво място 
– Варна, като живеем на една крачка от морето. Вие казвате, че бизнеса не 
реагираха. Те не реагираха на това желание на държавата, Вие го 
изпълнявате, защото на момчетата, когато ремонтирахме Ларгото само дето 
не влязохме вътре да им ремонтираме и офисите на тия момчета. Те са 
просто свикнали вече. Частният бизнес е свикнал държавата да им върши 
работата. И на следващо място що се отнася до сградите -истината е тази, 
която я казахте, но нито Вие, нито всеки един от нас ще приеме тази истина 
при един нещастен случай. Представете си тия обяснения да ги кажем на 
хората, които са пострадали от там. Те ще кажат, абе господа не ни 
обяснявайте. Абе има жертва, има нанесени щети, какви неща ни 
обяснявате. Искам да Ви помогна в това отношение и винаги сме го 
правили. Нашите въпроси имат за това цел. И въпроса, който зададе 
колежката преди малко говори, ние нямаме намерението да променяме 
развитието на нашия чудесен град.  
 Благодаря! 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Изслушване на отчет и препоръки от комисията, 

създадена с решение на ОбС № 1395-2-1(23)/09.02.05 г. 
 

Докл.: Св. ЗЛАТЕВ – Председател на комисията 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 44 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
1516-2-1. Общински съвет – Варна приема доклада на анкетната 

комисия, сформирана на основание на решение на ОбС № 1395-2-
1(23)/09.02.05 г., и въз основа на препоръките й, възлага на Кмета на 
община Варна: 

1. Да предприеме необходимите административни мерки по 
отношение на лица, имащи касателство към изготвянето и 
неправомерното участие в процедурата по обществената поръчка за 
снегопочистването. 

/за – 42, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
2. Да установи има ли нанесени вреди на община Варна от фирма 

“Инжстройинженеринг”-ЕООД и при констатации на такива, да се заведат 
граждански дела спрямо нея. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
3. Да предложи на ОбС и утвърди нова организация, технология и 

контрол на снегопочистването и организация при кризисни ситуации. 
/за – 41, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
4. За предприетите мерки Кметът на община Варна да внесе 

информация в ОбС на заседанието му през м. април. 
/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
1516-2-2. Общински съвет – Варна задължава Председателя на 

Общинския съвет да  изпрати Доклада на анкетната комисия до Варненска 
районна прокуратура за сведение. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно:  
 

 - изключване на жилище от фонд “Резервен” и включването му във 
фонд “настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”; 
 - приемане на “Наредба за условията и реда за установяване 
жилищните нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински 
жилища”; 
 - закупуване на апарат от “Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар “Д-р Марко Антонов Марков”-Варна”-ЕООД за 
повърхностна, контактна и полудълбока рентгенова терапия; 
 - прехвърляне на жилища от фонд “Жилища за настаняване под наем 
на граждани с установени жилищни нужди” във фонд “Жилища за 
продажба”; 
 - промяна на решение на ОбС № 1400-4(23)/09.02.05 г.; 
 - предложение до Кмета на община Варна за отмяна на заповед № 
518/30.03.93 г. и разпореждането му на компетентните органи за незабавно 
премахване незаконно изградените бариери и съоръжения обслужващи 
паркингите находящи се на ул. “Ал. Константинов” и ПИ ІІІ – “за 
озеленяване” в кв. 342, пред ЖП гара и на ул. “Мусала” УПИ ІІІ – “за 
озеленяване” в кв. 41, 8 п.р.; 
 - промяна на решение на ОбС № 1204-2(21)/18.02.2004 г. 
 

Докл.: Пл. НАЧКОВ – Председател 
ПК “Собственост и стопанство” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 



Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1517-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
94.Д(221)/08.12.05 г., Общински съвет – Варна решава жилище находящо 
се в гр. Варна, ж.к “Вл. Варненчик”, бл. 8, вх. 6, ет. 4, ап. 23 (гарсониера) с 
АОС  № 2018/05.02.01 г., да бъде изключено от фонд “Резервен” и 
включено във фонд “Настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”. 
 Наемателите на жилището да бъдат пренастанени от район “Вл. 
Варненчик”. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
 1518-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 22, ал. 1  от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 45 “а” от Закона за общинската собственост, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-9302(5)/28.01.05 г., 
Общински съвет – Варна приема “Наредба за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 
продажба  на общински жилища”,  

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

със следните поправки: 
 
 Раздел І “Общи положения” 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/, със следната промяна: 
 - в чл. 2, ал. 2 да се добави думата “...ежегодно...”, като текста става: 
“Общински съвет – Варна ежегодно определя по предложение на Кмета на 
Община Варна списък, в който се определят броят, видът и 
местонахождението на жилищата по ал. 1. Жилищата могат да променят 
предназначението си съгласно потребностите на община Варна.” 
 
 Раздел ІІ “Управление на жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди, ред и критерии за установяване 
на жилищни нужди” 
 /за – 41, против – 0, въздържали се – 0/, със следните промени: 
 - чл. 4, ал. 1, т. 4 – срока от 10 години се поправя на 5 години, като 
текста става: “Не са прехвърляли в срок от 5 години, преди подаване на 



декларацията по ал. 2, т. 1 на чл. 4, имоти по т. 1 и т. 2 на ал. 1 на чл. 4 на 
други лица с изключение на случаите:...” 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 - в чл. 13, ал. 1 отпада думата “... безсрочна...”, като текста става: 
“Настаняването под наем става със заповед, издадена от Кмета на района, 
в който се намира жилището. В Заповедта за настаняване се посочва вида 
и местонахождението на жилището, трите имена на настанените лица, 
срок за настаняване, наемна цена и начин на плащане.” 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 - създава се нова ал. 3 на чл. 13 със следния текст: “След изтичане на 
срока на заповедта, ако няма промени в условията на социалния статус на 
наемателя, заповедта се продължава с анекс за същия срок.” 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
Раздел ІІІ “Управление на резервните жилища” 
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/, със следните промени: 
- създава нова ал. 5 на чл. 26 с текст:  “След изтичане на  

максималния срок на наемателя, по предложение на Кмета на общината, 
Общинският съвет прехвърля жилището във фонд “Настаняване на 
наематели”. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
- да се поправи допуснатата техническа грешка и в текста на чл. 27 

вместо “... чл.26, ал. 3...” да се запише “... чл. 26, ал. 4...” 
 
Раздел ІV “Управление на ведомствени жилища” 
/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
Раздел V “Продажба на общински жилища” 
/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/, със следните промени: 
- в чл. 34, ал. 1, т. 3 да се промени срока от предложените 5 години 

на 2 години, като текста става: “Да е наемател на общинско жилище на 
основание на настанителна заповед, не по-малко от 2 години. Това 
условие не е задължително за онези наематели настанени по 
административен ред, поради това че жилищата им са отнети на 
основание на влязло в сила решение по чл. 7 от ЗВСВОНИ (ДВ 15/92 г.) 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 



- в чл. 34, ал. 4 да се променят сроковете, както следва: от 
предложените 5 години на 2 години и от предложените 3 години – на 2 
години, като текста става: “Ведомствените жилища могат да бъдат 
закупувани от техните наематели, ако същите са работили непрекъснато 
на щатна длъжност в общината или районни администрации за срок не по-
малък от 2 години и са били наематели на това жилище не по-малко от 2 
години.” 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
- Раздел VІ “Административно-наказателни разпоредби” 
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
- Раздел VІІ “Преходни и заключителни разпоредби” 
/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 1519-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
5, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна дава съгласие 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – 
“Д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД да закупи апарат за 
повърхностна, контактна и полудълбока рентгенова терапия на стойност 
350 000 лв. без ДДС от собствени приходи от дейността си през 2005 г. 
 /за – 34, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 1520-3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна предлага на  Кмета на Община Варна в седем дневен срок от 
вземане на решението: 

1. Да отмени Заповед № 518/30.03.1993 г., поради нейната 
незаконосъобразност. 

2. Да разпореди на компетентните органи да бъдат премахнати 
незаконно изградените бариери и съоръженията обслужващи паркинга, 
находящ се на ул. “Алеко Константинов” и ПИ ІІІ – “за озеленяване” в кв. 
342. 

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

1521-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна променя свое Решение № 1400-4(23)/09.02.05 г. като в 
частта “ ... урегулиран поземлен имот .... във вилна зона “Траката” вместо 



по плана на 25-ти подрайон да се чете квартал 25, съгласно АОС № 
2960/15.03.04 г. 

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

1522-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
94.П(138)/25.02.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища: 
   ж.к/улица                       бл.         вх.           ет.         ап.               АОС 
ж.к “Младост”                 148          1              8           67           1936/00 г 

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

1523-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 3-
1000(365)/25.02.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища: 
   ж.к/улица                   бл.          вх.          ет.          ап.               АОС 
ул. “Силистра”              2           “В”           3           57а             1983/01 г. 
 
 Посочения АОС от 2001 г.  е съставен в резултат на проведена 
процедура за деактуване на горепосочения имот от държавна в общинска 
собственост. 

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

1524-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-
9300(20)/25.02.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд “Жилища 
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и 
включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища: 
   ж.к/улица                   бл.          вх.               ет.             ап.          АОС 
ж.к “Победа”                 7            “В”               1                7        940/99 г. 

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

 
1525-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-



9300(21)/25.02.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд “Жилища 
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и 
включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища: 
   ж.к/улица                   бл.          вх.               ет.         ап.                АОС 
жк. “Възраждане”         13           1                  4           10          3177/04 г. 
жк. “Възраждане”         15           1                  3            7           3189/04 г. 
жк. “Дружба”                 1          “А”               2            5 –а       1576/00 г.      
ул. “Св. Кирил и Методи” 34    “Б”               2            5           1253/99 г. 
 

Посочените АОС от 2004 г.  са съставени в резултат на проведена 
процедура за деактуване на горепосочените имоти от държавна в 
общинска собственост. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1526-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-
9300(23)/25.02.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд “Жилища 
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и 
включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища: 
   ж.к/улица                   бл.          вх.               ет.         ап.               АОС 
ул. “Мадара”                 8                                12          57          2083/01 г. 
ул. “Петра”                   4                                  2          32           2836/03 г. 
ул. “Царевец”              11            “Б”               8          57           2544/02 г. 
 

Посочените АОС от 2001 г., 2002 г. и 2003 г.  са съставени в 
резултат на проведена процедура за деактуване на горепосочените имоти 
от държавна в общинска собственост. 

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

 
1527-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-
9300(22)/25.02.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд “Жилища 
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и 
включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища: 
   ж.к/улица                   бл.          вх.               ет.         ап.               АОС 
ул. “Дубровник”           5            “В”               5          44           2837/03 г. 
жк. “Чайка”                  49           “А”               5          14          2220/01 г. 



ул. “Подвис”                32           “А”               2          30          2803/03 г. 
жк. “Вл. Варненчик”  405            5                 5          37             412/97 г. 
 

Посочените АОС от 2001 г. и 2003 г.  са съставени в резултат на 
проведена процедура за деактуване на горепосочените имоти от държавна 
в общинска собственост. 

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

1528-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-
9302(37)/25.02.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд “Жилища 
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и 
включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища: 
   ж.к/улица                     бл.          вх.            ет.        ап.            АОС 
жк. “Вл. Варненчик”     405          3               7          79            1128/99 г. 
жк. “Вл. Варненчик”     406          6               2          40            2446/02 г. 
жк. “Вл. Варненчик”     223          4               3          99              282/97 г. 
жк. “Вл. Варненчик”     402         18              1         322           1092/99 г. 
жк. “Вл. Варненчик”     204          4               7         117           1387/99 г. 
жк. “Вл. Варненчик”       34          7              2            60           1487/00 г. 
жк. “Вл. Варненчик”     305          5              8            92           1660/00 г.  
жк. “Младост”               110          6              6           120          2691/03 г. 
 

Посочените АОС от 2002 г. и 2003 г.  са съставени в резултат на 
проведена процедура за деактуване на горепосочените имоти от държавна 
в общинска собственост. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
  1529-3. Във връзка с допусната явна фактическа грешка и писмо вх. 
№ ОС-5-2600(18)/21.02.05 г. от прокуриста на “Дезинфекционна станция 
Варна”-ЕАД и на основание чл. 18, ал. 2 ЗАП, Общински съвет – Варна 
изменя свое решение № 1204-2(21)/08.12.2004 г., като същото придобива 
следния вид: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4, във връзка 
с чл. 232а от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като член на 



Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция Варна”ЕАД г-н 
Пламен Марков Трайков, ЕГН **********. 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решения от ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 
 - съгласуване План за застрояване за УПИ І-264, кв. 47 по плана на 
к.к. “Златни пясъци”; 
 - съгласуване на ПРЗ – план извадка на урегулиран поземлен имот Х-
794 и ХV-796, кв. 29 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св.Св. Константин и Елена”; 

- съгласуване на ПРЗ – план извадка на урегулиран поземлен имот ІV-
109, кв. 18 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св.Св. Константин и Елена”; 

- съгласуване на ПРЗ – план извадка на урегулиран поземлен имот  
VІІ-187, кв. 31 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”; 

- съгласуване на ПРЗ – план извадка на урегулиран поземлен имот   
VІ-81, 189 – “за курортно-жилищно строителство”, кв. 32 по ПРЗ на к.к. 
“Златни пясъци”; 

- съгласуване на ПРЗ – план извадка на урегулиран поземлен имот 
VІІІ-157 “за мотел и ресторант”, ІХ-156 “за жилищна сграда” и Х-154 “за 
хотел и жилищна сграда”, кв. 6 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св.Св. Константин и 
Елена”; 

- съгласуване на ПРЗ – план извадка на урегулиран поземлен имот ІV-
11, кв. 5 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св.Св. Константин и Елена”; 

- съгласуване на ПРЗ – план извадка на урегулиран поземлен имот 
ХV-104, кв. 18 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

 
Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и 
развитие на територията на общината и населените места” 

 



 Общ брой присъстващи общински съветници – 45 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1530-4. По искане на собственика, с писмо № 70-00-1776/11.12.04 г., 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството допуска да 
се изработи План за застрояване за УПИ І-264 “за вилно строителство”, кв. 
47 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”. 
 Изработения проект за ПРЗ на УПИ І – 264 “за вилно строителство”, 
кв. 47, к.к. “Златни пясъци” е приет на заседание на Еспертния съвет по 
устройство на територията с Протокол № 01/12.01.05 г, т. 3. След 
направеното обявление съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ няма постъпили 
възражения, отразено в Протокол № 3/25, 26.01.05 г. на Еспертния съвет по 
устройство на територията. 
 ПРЗ подлежи на одобрение от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройство, като курорт – селищно образувание от национално 
значение, след съгласуване с Общински съвет – Варна. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 
съгласува План за застрояване за УПИ І – 264 “за вилно строителство”, 
кв. 47 по плана на к.к. “Златни пясъци”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 1531-4.  По искане на собственика, с писмо № 70-00-1825/13.01.05 г., 
Министерството на благоустройството и регионалното развитие допуска да 
се изработи План за регулация и застрояване за УПИ VІ – 81, 189, кв. 32, кк. 
“Златни пясъци”. 
 Изработеният проект за ПРЗ на УПИ VІ – 81, 189 “за курортно- 
жилищно строителство”, кв. 32, к.к. “Златни пясъци” е обявен на основание 
чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ.  Няма постъпили възражения – отразено в 
протокол № 5/08, 09.02.05 г. на Експертния съвет по устройство на 
територията. 
 ПРЗ подлежи на одобрение от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройство, след съгласуване с Общински съвет – Варна. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 
съгласува План за регулация и застрояване за УПИ VІ – 81, 189 “за 



курортно-жилищно строителство”, кв. 32 по плана на к.к. “Златни 
пясъци”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
  

1532-4.  По искане на собственика, с писмо № 70-00-1824/13.01.05 г., 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството допуска да 
се изработи План за застрояване за УПИ VІІ – 187, кв. 31, к.к. “Златни 
пясъци”. 

Изработеният проект за ПРЗ на УПИ VІІ – 187 “за курортно-жилищно 
строителство”, кв. 31, к.к. “Златни пясъци” е обявен на основание чл. 128, 
ал. 3 и от ЗУТ. Няма постъпили възражения, което е отразено в протокол № 
5/08, 09.02.05 г. на Експертния съвет по устройство на територията. 

ПРЗ подлежи на одобрение от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройство, след съгласуване с Общински съвет – Варна. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от 

ЗУТ, съгласува План за регулация и застрояване за УПИ VІІ – 187 “за 
курортно-жилищно строителство”, кв. 31 по плана на  к.к. “Златни 
пясъци”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
1533-4.  С решение № КАЕП 01-02-20/13.12.04 г. на Националния 

експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика е 
дадено съгласие за изработване и процедиране на план-извадки от ПП на 
ПРЗ на кк. “Св. Св. Константин и Елена”. 

Съгласно чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ изработения ПРЗ, план-извадка за 
УПИ ІV – 11, кв. 5 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е 
обявен. В протокол № 6/15-16.02.05 г. на Експертен съвет по устройство на 
територията е разгледано възражение с вх. № ЗАО 13561/07.02.05 г. 

ПРЗ, план-извадка подлежи на одобряване от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, след съгласуване с Общински 
съвет – Варна. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 

съгласува План за регулация и застрояване, план- извадка за УПИ ІV – 
11, кв. 5 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 3/ 
 



1534-4.  С решение № КАЕП 01-02-20/13.12.04 г. на Националния 
експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика е 
дадено съгласие за изработване и процедиране на план-извадки от ПП на 
ПРЗ на кк. “Св. Св. Константин и Елена”. 

Съгласно чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ изработения ПРЗ, план-извадка за 
УПИ V – 104, кв. 18 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин е Елена” е 
обявен. Няма постъпили възражения, което е отразено с протокол № 5/08, 
09.02.05 г. на Експертния съвет по устройство на територията. 

ПРЗ, план-извадка подлежи на одобряване от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, след съгласуване с Общински 
съвет – Варна. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 

съгласува План за регулация и застрояване, план-извадка за УПИ ХV – 
104, кв. 18 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 

1535-4.  С решение № КАЕП 01-02-20/13.12.04 г. На Националния 
експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика е 
дадено съгласие за изработване и процедиране на план-извадки от ПП на 
ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

Съгласно чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ изработения ПРЗ, план-извадка за 
УПИ ІV – 109, кв. 18 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е 
обявен. Няма постъпили възражения, което е отразено с протокол № 5/08, 
09.02.05 г. на Експертния съвет по устройство на територията. 

ПРЗ, план-извадка подлежи на одобряване от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, след съгласуване с Общински 
съвет – Варна. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 

съгласува План за регулация и застрояване, план-извадка за УПИ ІV – 
109, кв. 18 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1536-4.  С решение № КАЕП 01-02-20/13.12.04 г. На Националния 

експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика е 
дадено съгласие за изработване и процедиране на план-извадки от ПП на 
ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 



Съгласно чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ изработения ПРЗ, план-извадка за 
УПИ Х – 794 и ХІ - 796, кв. 29 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена” е обявен. Няма постъпили възражения, което е отразено с протокол 
№ 3/25-26.01.05 г. на Експертния съвет по устройство на територията. 

ПРЗ, план-извадка подлежи на одобряване от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, след съгласуване с Общински 
съвет – Варна. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 

съгласува План за регулация и застрояване, план-извадка за УПИ Х – 
794 и ХІ – 796, кв. 29 от ПП на ПРЗ на к.к.“Св. Св. Константин и 
Елена”. 

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

1537-4.  Във връзка с писмо с изх. №  70-00-437/03.06.04 г. на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството  е дадено 
съгласие да се изработи план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена” за УПИ VІІІ – 157, ІХ – 153 и Х – 154, кв. 6. 

Изработения ПРЗ, план-извадка за VІІІ – 157 “за мотел и ресторант”, 
ІХ – 156 “за жилищна сграда” и Х – 154 “за хотел и жилищна сграда”, кв. 6 
от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е обявен на основание 
чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ. В протокол № 6/15-16.02.05 г. на Експертния съвет 
по устройство на територията е отразено, че няма възражения. 

ПРЗ, план-извадка подлежи на одобряване от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, след съгласуване с Общински 
съвет – Варна. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна решава: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 

съгласува План за регулация и застрояване, план-извадка за VІІІ – 157 
“за мотел и ресторант”, ІХ – 156 “за жилищна сграда” и Х – 154 “за 
хотел и жилищна сграда”, кв. 6 от ПП на ПРЗ на к.к “Св. Св. 
Константин и Елена”. 

 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 2/ 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности” относно: 
- отпускане и откази за отпускане на финансови помощи по молби на 

граждани за социални и битови нужди; 
- отпускане на персонална пенсия; 
- отпускане на финансова помощ на г-н Янко Тошев. 
 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – 
Председател ПК “Социални дейности” 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1538-5. На основание чл. 92 КСО,  чл., 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 7, 
ал. 2, т. 1 и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж, във връзка с молба с вх.№ РД-5-94.А(14) от 27.01.2005 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-5-94.А(14)/ 
25.02.2005г., Общински Съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
персонална пенсия на ФАНИ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, от гр. Варна, 
ул. “Пробуда”, № 173, за което да бъде внесено предложение в 
Министерския съвет на Република България. 

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



  1539-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.М/6/ 12.01.2005 г. и на база социален 
статус (самотна майка (онкологично заболяване) с дете на две години, 
която живее в едностайно жилище на свободен наем  при лоши санитарно-
хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие  да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на МИЛЕНА 
МИТКОВА РАДЕВА – ЕГН **********, гр. Варна, кв.Виница, ул. “Св. 
Константин и Елена” № 24 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

1540-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.С/4/13.01.2005 г.  и на база социален 
статус (лицето е с 56 % трайно намалена работоспособност, и същото е 
семейно с две непълнолетни деца (на 8 г. и на 1 г.) , съпругът й 
продължително безработен.), Общински съвет – Варна дава съгласие  да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на  СИЛВИНА 
МАРИНОВА МАРИНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Младост” № 
14  – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

1541-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.В/3/26.01.2005 г.  и на база социален 
статус (лицето е пенсионер с 95% трайно намалена работоспособност без 
чужда помощ, като доходът му се формира единствено от пенсия и  ползва 
лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК, в резултат на което 
изпада в тежко финансово състояние), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Ружа” бл. 8, ап. 23 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1542-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-5-94.Ж/1/27.01.2005 г.  и на база социален 
статус  (лицето е несемейно, със 100% трайно намалена работоспособност 
с чужда помощ и единственият му жив роднина е брат му, който е 
пенсионер; ползва лекарства, които частично се реимбулсират от НЗОК, в 



резултат на което изпада в тежко финансово състояние), Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
200 лв. на  ЖЕЛЮ ЯНЧЕВ ВЛАЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, бул. “Вл. 
Варненчик” бл. 11, вх. А, ап. 90 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

1543-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-5-94.О/1/08.02.2005 г. и на база социален 
статус (лицето е с 87% трайно намалена работоспособност, с две 
непълнолетни деца, чака преосвидетелстване от ТЕЛК и няма имущество, 
което може да бъде източник на допълнителни доходи), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
200 лв. на ОРЛИН СТЕФАНОВ АТАНАСОВ – ЕГН **********, 
гр.Варна, ул.”Ген.Колев” № 16, вх.А, ет.3, – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1544-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-5-94.М/3/09.02.2005 г. и на база социален 
статус   (лицето живее в едностайно общинско жилище при лоши 
санитарно-хигиенни условия (от няколко месеца в жилището няма ток), 
има 64% трайно намалена работоспособност,като доходът му е единствено 
от инвалидна пенсия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на МИХАИЛ ИЛИЕВ 
НИКОЛОВ – ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Младост” бл.157, ет.2, ап.14 
– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1545-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Ж/2/11.01.2005 г. и на база социален 
статус   (лицето е със 75% трайно намалена работоспособност, 
съжителства с родителите си, които са безработни, без регистрация в 
Бюрото по труда и ползва лекарства, които частично се реимбурсират от 
НЗОК, в резултат на което изпада в тежко финансово състояние), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ – 
ЕГН **********, гр.Варна, жк “Възраждане” бл.45, вх.4, ет.1, ап.75 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 



/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1546-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с молба с вх. № РД-5-94.К/2/11.01.1005 г. и на база социален статус 
(лицето е със 100% трайно намалена работоспособност, доходът му се 
формира единствено от инвалидна пенсия, живее с родителите си, които 
са пенсионери и закупува лекарства, които частично се реимбурсират от 
НЗОК, в резултат на което изпада в тежко финансово състояние), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на КАЛИН ДЖЕНЕВ ДЖЕНЕВ – ЕГН 
**********, гр.Варна, жк “Чайка” бл.1, вх.Г, ет.5, ап.13– за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1547-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-4-94.З/6/09.12.2004 г. и на база социален статус 
(лицето е неомъжено и безработно с 4 непълнолетни деца и семейството 
обитава една стая от стара постройка при лоши санитарно-хигиенни 
условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЗЮМБЮЛКА САШЕВА 
РУМЕНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Княз Черказки” № 49 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1548-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 
с молба с вх. № ЗСР-5-94.Н/1/11.01.2005 г. и на база социален статус 
(многодетна майка с 9 непълнолетни деца, 11-членното семейство, 
обитава 2 стаи от общинско жилище при лоши санитарно-хигиенни 
условия и електрозахранването в дома им е преустановено), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 500 лв. на НАДЕЖДА ТОШКОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН 
**********, гр.Варна, ул.”Боримечката” № 1А,  – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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



1549-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Е/2/11.01.2005 г. и на база социален статус 
(лицето няма осигурителен стаж, не получава пенсия, лекарствата, които 
ползва частично се реимбурсират от НЗОК и живее при лоши санитарно-
хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ЕДИЯ ЮСУФОВА 
ОСМАНОВА – ЕГН **********, с.Каменар, ул.”Дъб” № 11, – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1550-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.З/1/12.01.2005 г. и на база социален статус 
(самотна майка на 4 непълнолетни деца и лекарствата, които ползва 
частично се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА КАЛОЯНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Грамада” № 11, – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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

1551-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-4-94.К/100/25.08.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е с 80% трайно намалена работоспособност; 5-членното 
семейство обитава постройка тип барака при изключително тежки битови 
условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на КАТЯ КИРИЛОВА 
СИМЕОНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Г.Пеячевич” № 3,  – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1552-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-4-94.М/22/27.07.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е с 94% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ, то и съпругата му са пенсионери, доходите им се формират 
единствено от пенсия, а вследствие на наводнение през м.август 2004 г. 
цялата им покъщнина е станала негодна за употреба и са изчерпали са 
всички възможности за заеми от близки), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250 лв. на 
МАКСИМ МАРИНОВ БАЛТАДЖИЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 



ул.”Стефан Стамболов” № 33, – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

1553-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Х/5/19.01.2005 г. и на база социален статус 
(лицето домува в ДСХ “Гергана”, през м.ноември 2004 г. е изгубил 
слуховия си апарат и няма как да получи нов преди изтичането на 
необходимия 6-годишен срок, съгласно Наредбата за помощни технически 
средства), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 350 лв. на ХРИСТО ПАНАЙОТОВ 
МИХАЙЛОВ – ЕГН **********, гр.Варна, Дом за стари хора “Гергана”, – 
за закупуване на нов слухов апарат. 

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

1554-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-4-94.В/38/26.08.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете и е с  90% 
трайно намалена работоспособност,  живее със сина си, майка си и баба 
си в жилището на последната, а доходите й са от инвалидна пенсия и 
месечна помощ за деца), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ВЕСЕЛА 
ВАСИЛЕВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Христо Ботев” 
№ 6, вх.Б, ет.3, – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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

1555-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-5-94.Р/3/24.01.2005 г. и на база социален 
статус (лицето е със 75% трайно намалена работоспособност, има едно 
непълнолетно дете и обитава 2 стаи от стара постройка при лоши 
санитарно-хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на РУМЯНА 
ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА – ЕГН **********, гр.Варна, ул. Струга” № 18 
Б, – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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



 
 
 

1556-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-4-94.А/27/27.09.2004 г. и на база социален 
статус (Лицето е с 70% трайно намалена работоспособност, доходът му се 
формира от инвалидна пенсия и вследствие на проливните дъждове, 
жилището му е полусрутено.), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на АНГЕЛ 
АСЕНОВ ХРИСТОВ – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Д-р Селимински” 
№ 77, – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1557-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-5-94.А/1/10.01.2005 г. и на база социален статус 
(касае се за 8-членно семейство с 6 деца, което обитава едностайно 
жилище при лоши хигиенно-битови условия и не притежава движима и 
недвижима собственост), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ГАЛЯ АНГЕЛОВА 
ГОСПОДИНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”д-р Иван Селимински” 
№ 97, – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

1558-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-4-94.Р/159/09.12.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено, с над 50% трайно намалена работоспособност,  
живее на посочения адрес в съжителство с дъщеря си, доходът й се 
формира единствено от пенсия, а дъщеря й работи по Националната 
програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 150 лв. на РАДКА НЕДЕВА ЕВТИМОВА – ЕГН **********, 
гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.404, вх.16, ет.5, ап.244,  – за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1559-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.Й/81/14.12.2004 г. и на база социален 



статус (пенсионерка, с 96% трайно намалена работоспоспособност с 
чужда помощ, съпругът й е с 94% трайно намалена работоспособност с 
чужда помощ и двамата ползват лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК, в резултат на което изпадат в тежко финансово 
състояние), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЙОВКА ГЕОРГИЕВА 
СТАМБОЛОВА – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Студентска” бл.5, вх.В, 
ет.8, ап.65, – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1560-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.П/15/30.11.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовица от м.ноември 2004 г., със 100% трайно намалена 
работоспособност, доходът й се формира единствено от инвалидна 
пенсия, а вследствие на направени разходи по погребението на съпруга й, 
лицето е в тежко финансово състояние; единият от синовете й работи по 
програма “Личен асистент”), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250 лв. на ПЕТКАНА 
ВЕЛИКОВА ЯНЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Георги Бенковски” 
№ 81, ет.5, ап.15,  – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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

1561-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-4-94.Д/254/15.12.2004 г. и на база социален 
статус (вдовица, пенсионерка по болест (онкологично заболяване), с 91% 
трайно намалена работоспособност, обитава една стая в съжителство със 
сина си, който също е пенсионер по болест, доходите й се формират 
единствено от пенсия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ДИМИТРА 
ПЕТРОВА АНДОНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 
22,   – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

1562-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-4-94.Н/18/08.07.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовица, единственият й доход е от пенсия за стаж, 



ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК и няма имот, 
който може да й бъде източник на доходи), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на 
НИКОЛИНКА ХРИСТОВА ИВАНЧЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Поп Харитон” № 73, ет.1, ап.11, – за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1563-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС-5-94.М/2/11.01.2005 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовица, съжителства със сина си в жилище негова 
собственост, страда от множество заболявания, издържа се от пенсия за 
осигурителен стаж, синът й е трайно безработен), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
150 лв. на МАРИЙКА КОСТОВА ТРИФОНОВА – ЕГН **********, 
гр.Варна, кв.”Чайка” бл.44, вх.Г, ет.4, ап.41, – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1564-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Р/3/12.01.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда, разведено, с 3 
непълнолетни деца, обитава общинско жилище, заедно с родителите си 
при лоши битови условия и получава единствено присъдена издръжка в 
размер на 50 лв. и социални помощи), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250 лв. на 
РОЗА ТИХОМИРОВА КИРИЛОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Панайот Хитов” № 13, – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

1565-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-4-94.Д/262/21.12.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовица, с 100% трайно намалена работоспособност с 
чужда помощ,  има двама сина, единият от които е ученик; след смъртта 
на съпруга  здравословното й състояние се влошава, към настощия момент 
е лежащо болна, а доходът й е от инвалидна пенсия), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
200 лв. на ДИМИТРИЧКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА – ЕГН 



**********, гр.Варна, жк “Възраждане” бл.58, вх.1, ет.8, ап.24, – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1566-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-4-1000/92/01.12.2004 г. и на база социален 
статус (лицето обитава жилището на сина си, в което съжителства с 
неговото семейство и със семейството на внучката си, има 94% трайно 
намалена работоспособност, чака преосвидетелстване от ТЕЛК), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 150 лв. на ГИНКА ГЕОРГИЕВА РАЧЕВА – ЕГН 
**********, гр.Варна, кв.Аспарухово, жк “Дружба” бл.10, ет.2, ап.6,  – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1567-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-4-94.К/35/01.12.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е с над 51% трайно намалена работоспособност, към 
настоящия момент лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда, 
съпругът също е безработен, с регистрация в Бюрото по труда, синът е 
студент, дъщерята е безработна.), Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
КРАСИМИРА БОЯНОВА ЙОТОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 
кв.”Чайка”, бл.64, ет.13, ап.49,   – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

1568-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.О/3/22.12.2004 г. и на база социален 
статус (лицето страда от множество заболявания, но не е освидетелствано 
от ТЕЛК, след смъртта на майка му, в средата на миналата година, е 
изгонен от наследственото жилище от своя брат и обитава фургон при 
лоши санитарно-хигиенни условия, няма никакъв източник на доходи), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 250 лв. на ОГНЯН МИХАЙЛОВ РУПЧЕВ – ЕГН 
**********, гр.Варна, ул.”Кракра” № 67 Б,   – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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



1569-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Г/11/22.12.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовец и безработен, живее с майка си, която е вдовица, 
пенсионерка с над 80% трайно намалена работоспособност. Обитава 2 
стаи, които са преходни, в съжителство с двамата му братя. Жилището е 
собственост на майка му и живеят в изключително лоши санитарно-
хигиенни условия. Двамата му братя са включени за получаване на храна 
към Обществената трапезария на Община Варна), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
300 лв. на ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АЛАТОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Тодор Влайков” № 7,  – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

1570-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-4-1000/100/19.11.2004 г. и на база социален 
статус (лицето живее на посочения адрес в общинска боксониера, което е 
в много лошо техническо състояние. Настанена е в края на миналата 
година, след направен лек ремонт. Доходът й е единствено от пенсия за 
осигурителен стаж, поради което изпада в тежко финансово състояние), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 150 лв. на КАЛИНА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН 
**********, гр.Варна, жк. “Младост” бл.107, вх.8, ет.3, ап.11,  – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1571-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-4-94.В/230/29.11.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовица, пенсионерка, с 90% трайно намалена 
работоспособност, обитава едностайно общинско жилище. Има син, който 
към настоящия момент изтърпява наказание “лишаване от свобода”), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 150 лв. на ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА РУСЕВА – ЕГН 
**********, гр.Варна, кв.”Владиславово”, бл. 405, вх. 7, ет.5, ап.86,    – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1572-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.Р/153/29.11.2004 г. и на база социален 



статус (лицето е с онкологично заболяване, живее в общинска гарсониера. 
От м.април 2004 г. работи като личен асистент на сина си, който е със 
100% трайно намалена работоспосособност.), Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
РУСКА ЛАСКОВА ТОДОРОВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк 
“Възраждане” бл.5, вх.2, ет.7, ап.42,    – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1573-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Г/17/25.01.2005 г. и на база социален 
статус (касае се за 4-членно семейство с 2 непълнолетни деца. Лицето е с 
алкохолна зависимост, той и съпругата му са трайно безработни. Обитават 
стая и кухня при лоши санитарно-хигиенни условия. Липсват средства за 
елементарни потребности.), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ГЕОРГИ 
ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Кап. Райчо” № 
107, – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

1574-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-4-94.М/251/11.11.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е със 100% трайно намалена работоспособност - тотална 
слепота. Съпругата му също е пенсионерка. Издържат се единствено от 
пенсиите. Живеят в двустайно жилище при лоша хигиена със семейството 
на сина си), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 150 лв. на МАРИН КРЪСТЕВ 
МАРИНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” № 3, бл.1, 
вх.1, ет.4, ап.16, – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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

1575-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.А/18/11.11.2004 г. и на база социален 
статус (лицето и съпругът й са с множество заболявания. Издържат се 
единствено от пенсиите си. Живеят в жилище, собственост на дъщеря й, в 
съжителство с нея, трите й деца и снаха й. Всички са безработни), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 



помощ в размер на 100 лв. на АЙШЕ ХАСАНОВА ХЮСЕИНОВА – 
ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Доброволци” бл.19, ет.5, ап.82, – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

1576-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-4-94.Д/14/02.12.2004 г. и на база социален 
статус (лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда. Съпругата 
му също е безработна - няма документ за самоличност и не може да се 
регистрира. Живеят в двустайно общинско жилище, в съжителство със 
семейството на по-големия си син (4-членно), както и със съпругата и 
детето на другия син), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ДИМО ЛАСКОВ 
ДИМОВ – ЕГН **********, гр.Варна, кв.”Владиславово”, бл. 401, вх. 6, ет. 
1, ап. 97,  – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1577-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-4-94.В/242/21.12.2004 г и на база социален 
статус (вследствие на пожар през м.декември 2004 г. изгаря голяма част от 
жилището и покъщнината на лицето, на което доходът му е единствено от 
пенсия. Към настоящия момент до ремонта на жилището, лицето 
пребивава в дома на дъщеря си, която е безработна), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
200 лв. на ВАСИЛ СПИРОВ КОЛЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Одрин” № 19 или кв.Владиславово, бл.301, в.9, ет.6, ап.44, – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1578-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС-4-94.С/4/24.01.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е инвалид II-ра група. Доходът му се формира от инвалидната 
пенсия. Ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК, в 
резултат на което изпада в тежко финансово състояние), Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
200 лв. на СТЕФАНКА СТЕПАНОВА ЧОЛАКОВА – ЕГН **********, 
гр.Варна, ул.”Никола Кънев” № 13, – за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности. 



/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1579-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 300 лв. на ЯНКО АНГЕЛОВ ТОШЕВ – ЕГН 
**********от гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 7, вх. 6, ап. 107 

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

 1580-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на 
база социален статус, Общински съвет – Варна взема решение да не 
отпуска финансова помощ на следните лица: 

 
1. ЗЛАТКА АТАНАСОВА КОЛЕВА - ЕГН 290401509, гр.Варна, 

жк. “Вл.Варненчик” бл.4, вх.4, ет.5, ап.59, молба вх.№ РД-5-
94.З/2/24.01.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 
отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 
важни потребности на лицата и семействата може да се отпуска 
еднократна помощ веднъж годишно); 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

2. СИМЕОН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ - ЕГН 290401509, гр.Варна, 
ул.”Барутен погреб” № 4, вх.Б, ет.4, стая 156, молба вх.№ ЗСР-5-
94.С/3/17.01.2005 г., към настоящия момент лицето е с непрекъснати 
здравно осигурителни вноски; 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
3. ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЙКОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. “Младост” бл.140, вх.1, ап.6, молба вх.№ ОС-5-
94.П/4/24.01.2005 г., лицето има регистрирана фирма и доходи от трудова 
дейност. Към настоящия момент няма инцидентно възникнало събитие; 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 1/ 
 

4. ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА - ЕГН 290401509, гр.Варна, 
ул.”Кап.Райчо” № 9, молба вх.№ РД-5-94.Г/21/27.01.2005 г., към 
настоящия момент лицето е с непрекъснати здравно осигурителни вноски; 

/за – 29, против – 1, въздържали се – 1/ 
 



5. ДОБРИНКА ЕВТИМОВА КОВАЧЕВА - ЕГН 290401509, 
гр.Варна, ул.”Хаджи Димитър” бл.2, ет.8, ап.63, вх.№ РД-4-
94.Д/201/13.09.2004 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 
отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 
важни потребности на лицата и семействата може да се отпуска 
еднократна помощ веднъж годишно); 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
6. ПЕНКА ТОДОРОВА - гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 81, 

молба вх.№ РД-4-0300/13/10.06.2004 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за 
задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 
семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно);  

 /за – 27, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
7. СТОЯН НИКОЛОВ БОЕВ - ЕГН 290401509, гр.Варна, 

ул.”Русе” № 31, молба вх.№ ОС-4.94.С/27/01.09.2004 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за 
задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 
семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно); 
 /за – 27, против – 1, въздържали се – 2/ 
 

8. ЗЮМБЮЛКА РАДОМИРОВА САВОВА - ЕГН 290401509, 
гр.Варна, ул.”Иван Боримечка” № 1 А, молба вх.№ ЗСР-4-
94.З/3/22.07.2004 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 
отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 
важни потребности на лицата и семействата може да се отпуска 
еднократна помощ веднъж годишно); 
 /за – 27, против – 2, въздържали се – 2/ 
 

9. ДИЯНА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА - ЕГН 290401509, гр.Варна, 
ул.”Наум” № 98, молба вх.№ ОС-4-94.Д/45/07.12.2004 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за 
задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 
семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно); 



 /за – 26, против – 2, въздържали се – 1/ 
 

10.  РУЖДИ ИСМАИЛ РЕДЖЕБ - ЕГН 290401509, гр.Варна, 
ул.”Гургулят” № 20А, молба вх.№ ЗСР-5-94.Р/2/13.01.2005 г., семейството 
се издържа от търговска дейност. В двора на къщата имат специално 
пригодена пристройка за хранителен магазин, който е оборудван с 
хладилни витрини и камери; 
 /за – 27, против – 1, въздържали се – 2/ 
 

11.  ИВАН АТАНАСОВ ЯНКОВ - ЕГН 290401509, гр.Варна, 
ул.”Ген.Колев” № 87, молба вх.А, ет.6, ап.15, вх.№ ЗСР-5-
94.И/1/24.01.2005 г., лицето не живее на посочения адрес, няма 
възможност за изготвяне на социален доклад; 
 /за – 27, против – 4, въздържали се – 1/ 
 

12.  МАРИЯНА АСЕНОВА СТОЯНОВА - ЕГН 290401509, 
гр.Варна, ул.”Крайезерна” № 49, молба вх.№ РД-5-94.М/7/12.01.2005 г., 
тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 
от ППЗСП (за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 
образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 
лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж 
годишно); 
 /за – 26, против – 4, въздържали се – 1/ 
 

13.  СНЕЖИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА - ЕГН 290401509, 
гр.Варна, жк. “Възраждане” бл.54, вх.8, ет.3, ап.197, молба вх.№ ОС-4-
94.С/42/12.11.2004 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 
отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 
важни потребности на лицата и семействата може да се отпуска 
еднократна помощ веднъж годишно); 
 /за – 25, против – 4, въздържали се – 1/ 
 Решението не се приема. 
 

14.  СНЕЖИНА АНГЕЛОВА ХАРБОВА - ЕГН 290401509, 
гр.Варна, ул.”Подвис” бл.32, вх.В, ет.1, ап.2, молба вх.№ ЗСР-4-
94.С/24/29.11.2004 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 
отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 



важни потребности на лицата и семействата може да се отпуска 
еднократна помощ веднъж годишно); 
 /за – 24, против – 4, въздържали се – 2/ 
 Решението не се приема. 
 

15. КАМЕЛИЯ САШЕВА СТЕПАНОВИЧ - ЕГН 290401509, 
гр.Варна, жк. “Младост”, бл.142, вх.8, ет.8, ап.182, молба вх.№ РД-5-
94.К/4/18.01.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 
отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 
важни потребности на лицата и семействата може да се отпуска 
еднократна помощ веднъж годишно); 
 /за – 22, против – 4, въздържали се – 3/ 
 Решението не се приема. 
 

16. БОЖИДАРКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА - ЕГН 290401509, 
гр.Варна, ул.”Барутен погреб” бл.4, вх.Б, стая 167, молба вх.№ ОС-5-
94.Б/1/18.01.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 
отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 
важни потребности на лицата и семействата може да се отпуска 
еднократна помощ веднъж годишно); 

 

 /за – 25, против – 4, въздържали се – 1/ 
 Решението не се приема. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 
 - отпускане и отказ за отпускане на финансови помощи за лечение на 
нуждаещи се граждани; 
 - възлагане на Кмета на община Варна за предложение относно 
подходящо помещение за психодиспансер. 
 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – Председател ПК “Здравеопазване” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1581-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РУМЯНА ЛЮБЕНОВА РАЙЧЕВА – 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Баучер”, бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 89, молба вх. 
№ РД-5-94.Р/1/04.01.2005 г. –  3 000 лв. за трансплантация на бъбрек на 
дъщеря й МАРИНА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА, ЕГН 290401509 (има 
протокол за лечение в чужбина). Стойността на операцията е 30 000 евро; 
диагноза: терминална бъбречна недостатъчност, състояние след 
имплантиране на присадка на хемодиализно лечение, ренална анемия. 

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



1582-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 
-  ЕГН 290401509, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 29, вх. 2, ет. 1, ап. 24, 
молба вх. № РД-5-94.Р/16/31.01.2005 г. –  3 000 лв. за трансплантация на 
бъбрек. (има протокол за лечение в чужбина). Стойността на операцията е 
30 000 евро.; диагноза: вродена хипоплазия на десен бъбрек, хроничен 
гломерулонефрит,  хронична бъбречна недостатъчност – ІV ст., 
периодично хемодиализно лечение, артериална хипертония, вторична 
анемия. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1583-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА 
ПАНАЙОТОВА-ДИМИТРОВА – ЕГН 290401509, гр. Варна, ж.к. “Младост”, 
бл. 131, вх. 1, ап. 5,  молба вх. № ЗСР-4-94.М/19/01.10.2004 г. –  1 500 лв. за 
закупуване на подлакетна модулна протеза, диагноза: вродена аномалия на 
горен крайник, вродена недоразвитост на левия антебрахиум с липса на 
карпус, метакарпус и фаланги. 

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

1584-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МИХАИЛ СЕВЕРИНОВ МАРИНОВ – 
ЕГН 290401509, гр. Варна, ул. “Самарско знаме” № 22 А, молба вх. № РД-4-
94.М/288/28.12.2004 г. –  300 лв. за закупуване на необходимите за 
тримесечно лечение лекарствени средства, частично реимбурсирани от 
НЗОК – Milgamma, Mydocalm, Nootropil; диагноза: неврална мускулна 
атрофия – напреднал стадий, тежка долна вяла парапареза, идиопатична 
невропатия. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
1585-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ПЕТЪР ГАНЧЕВ НИКОВ – ЕГН 
290401509, гр. Варна, ул. “Княз Черказки” № 67 Б, молба вх. № ОС-4-



94.П/42/09.12.2004 г. –  500 лв. за коронарография; диагноза: исхемична 
болест на сърцето, нестабилна ангина пекторис, стар преден миокарден 
инфаркт, състояние след аортокоронарен байпас, хиперлипидемия. 

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

 
1586-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ,  
ЕГН 290401509, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ж.к. “ Дружба”, бл. 6, вх. Б,  ет. 
1, ап. 11, молба вх. № ОС-4-1000/86/12.11.2004 г. –  500 лв. за закупуване на 
препаратите Pax, Detox, Antiox, Laifpax, Laifpax-Junior, нереимбурсирани от 
НЗОК; диагноза: прогресивна мускулна атрофия, псевдохипертрофична 
форма. 

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

1587-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МИЛКА ДИМИТРОВА МИТЕВА – 
ЕГН 290401509, гр. Варна, дом за стари хора “Гергана” – КК “Св. Константин 
и Елена”,  вх. № ЗСР-5-94.М/5/22.02.2005 г. –  750 лв. за консумативи за 
ортопедична операция; диагноза: гангрена диабетика педис синистра, 
фрактура на десен хумерус, захарен диабет – на инсулиново лечение. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1588-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, 
ЕГН 290401509, гр. Варна, ул. “Боровец” № 37, молба вх. № РД-4-
94.Е/106/30.11.2004 г. –  500 лв. за закупуване на медикаментите Есенциале, 
Серум глюгозе; диагноза: порфирия вариегата, метаболитна 
полиневропатия, реактивен хепатит, дифузна еутиреоидна струма. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1589-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на НАТАЛИЯ 
САШЕВА КОСТОВА, ЕГН  290401509– гр. Варна, ул. “Наум” № 95, молба 
вх. № ОС-4-94.Н/19/20.07.2004 г. – диагноза: вроден сърдечен порок, 
дефектна междупредсърдна преграда, тип Секундум, трикуспидална 



инсуфициенция ІІ – ра степен, пролапс на митрална клапа; Инвазната 
диагностика на сърделните заболявания се извършва по клинична пътека 20 
от НРД 2005 г., болната е с непрекъснати здравно-осигурителни права. 

/за – 33, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
1590-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЦВЕТАНКА 
НИКОЛОВА АТАНАСОВА, ЕГН 290401509– гр. Варна, ж.к. 
“Владиславово”, бл. 201, вх. 1, ет. 1, ап. 4, молба вх. № ОС-4-
94.Ц/5/24.09.2004 г. диагноза: шизофренни психози, шизофрения, 
левостранна деформираща коксартроза; социалния доклад не дава 
основание за отпускане на парична помощ. 

/за – 33, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
1591-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ТАНЬО 
ИВАНОВ БОРАКОВ, ЕГН 290401509– гр. Варна, ул. “Христо Самсаров” № 
43, молба вх. № ЗСР-4-94.Т/7/21.12.2004 г. диагноза: ИБС, състояние след 
троен аортокоронарен байпас, еризипел, 71-90 % трайно намалена 
работоспособност – ІІ-ра група. Съгласно чл. 22 от ППЗСП само лицата с 
трайно намалена работоспособност над 90 %, военноинвалидите и децата до 
16 г. възраст с трайни увреждания имат право на целева помощ и храна 
веднъж в годината. 

/за – 32, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
1592-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ТОДОР ПЕТРОВ 
НЯГОЛОВ, ЕГН 290401509– гр. Варна, ул. “Охрид” № 4, молба вх. № ОС-4-
94.Т/28/06.12.2004 г.; няма основание за отпускане на финансова помощ на 
сина му ПЕТЪР ТОДОРОВ НЯГОЛОВ – диагноза: синдром на алкохолна 
зависимост, живущ в гр. София, според социалният доклад няма реална 
възможност да се направи реална оценка на нуждите му. 

/за – 32, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
1593-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЗЕЙНЕП 
ОСМАНОВА ИБРЯМ, ЕГН 290401509– гр. Варна, ж.к. “Владиславово”, бл. 
405, вх. 2, ет. 5, ап. 33, молба вх. № ЗСР-4-94.З/10/15.12.2004 г. диагноза: 
диабетна полиневропатия, захарен диабет, лош контрол, затлъстяване ІІ-ра 



степен, бронхиална астма, хипертонична болест ІІ-ри стадий; социалният 
доклад не дава основание за отпускане на парична помощ. 

/за – 30, против – 2, въздържали се – 1/ 
 
    1594-6. Общински съвет – Варна отлага разискванията по 
предложението за решение внесено от ПК “Здравеопазване”, касаещо 
възлагане на Кмета на община Варна внасянето на предложение за 
подходящо помещение за психодиспансер. 
 /за – 24, против – 6, въздържали се – 6/ 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 
 - осигуряване на 70 броя безплатни карти за градския транспорт на 
деца с трайни увреждания и техните придружители на Асоциацията на 
родителите на деца с церебрална парализа и на деца с вродени, придобити и 
наследствени увреждания от бюджета на община Варна; 
 - решение за заплащане на 50 % от продажната цена на абонаментните 
карти по автобусните линии от транспортната схема на община Варна на 
персонала от “Дом медико-социални грижи за деца”-Варна; 
 - изграждане на GPS-система за наблюдение и контрол на превозните 
средства собственост на фирмите превозвачи обслужващи градските и 
крайградските линии на община Варна.  

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 
Председател ПК “Транспорт” 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 1595-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8  от ЗМСМА, и във 
връзка с  писмо  вх. № ОС 5-1500(1)/12.01.05 г от Екатерина Георгиева – 
председател на УС на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза №  
20030731001 в регистъра на ЮЛНЦ, “Асоциация на родители на деца с 
церебрална парализа и деца с вродени, придобити и наследствени 
увреждания”, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат осигурени 
70 броя безплатни карти за градския транспорт на деца с трайни 
увреждания и техните придружители, членове на Асоциацията на 



родителите на деца с церебрална парализа и на деца с вродени, придобити 
и наследствени увреждания, съгласно приложен списък № 1. 

Средства да се осигурят от  бюджета на Община Варна за 2005 г. 
Необходимите средства да се предвидят в бюджета на Община 

Варна за 2005 г. 
 /за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1596-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, и във 
връзка с  писмо  вх. № ОС 5-2500(1)/26.01.05 г. от д-р Ст. Джанкова – 
директор на “Дом за медико-социални грижи за деца – Варна”, Общински 
съвет – Варна решава през 2005 г., да заплати  50% от продажната цена на 
абонаментните карти по автобусните линии от транспортната схема на 
Община Варна на  персонала от “Дом медико-социални грижи за деца” – 
Варна за придвижване до местоработата”, съгласно приложен списък № 2. 

Средствата да се поемат от общинския бюджет, дейност 
“Транспорт”. 

Необходимите средства да се предвидят в бюджета на Община 
Варна за 2005 г. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
 1597-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна дава съгласие за изграждането на GPS – система 
за наблюдение и контрол на превозните средства, ползвани от фирмите 
превозвачи за обслужване  на градските и крайградските линии на 
Община Варна, като за целта бъде заложена сумата от 100 000 лв., в 
бюджета на Община Варна за 2005 г.  
 Задължава Кмета на Община Варна в едномесечен срок от вземане 
на решението да внесе в Общински съвет – Варна предложение за  
реализиране на проекта. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Туризъм и търговия” относно: 
 - допълване и изменяне на “Наредба за разполагане на преместваеми 
обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 от 
ЗУТ”. 

Докл.: Св. ЗЛАТЕВ – Председател ПК “Туризъм и търговия” 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1598-8. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна допълва и изменя “Наредба за разполагане на преместваеми обекти 
за търговия – маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ”, 
приета с Решение № 1780-5(34)/16.05.02 г., допълнена и променена с 
Решения на Общински съвет – Варна № 2231-10(40)/06.11.02 г.; № 2454-
4(44)/05,06.03.2003 г.; № 203-15(8)/28.01.04 г.; № 560-5(13)/03,09.06.04 г., 
№ 1186-4(20)/26.11.04 г., както следва: 

1. Създава нова т. 7 към чл. 6, ал. 5, със следния текст: 
“датата на която е издадено разрешението за поставяне” 
чл. 6, ал. 5, т. 7: “Датата на която е издадено разрешението за 

поставяне” 
/за – 32, против – 0, въздържали се - 0/ 
Съществуващата т. 7 става т. 8 от същия член. 
2. Променя се срокът в  чл. 2, ал. 1, т. 4 – отпада “01 май” и се 

записва “01 април” 
    /за – 32, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” относно изменяне на “Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация”. 

 
Докл.: А. ТОДОРОВ – Председател ВрК “Изработване 
на проект за Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 44 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 1599-9. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна изменя “Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, както следва: 

- ГЛАВА ПЕТА 
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 
РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ 
Раздел І 
Изменя чл. 31, ал. 3, като текстът придобива следният вид: 

“Въпросите за разглеждане от Общински съвет се внасят в Деловодството 
на Община Варна с придружително писмо, подписано от вносителя, 
заедно с: 

1. писмен доклад, подписан от вносителя; 



2. проект за решение.” 
/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
- ГЛАВА СЕДМА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
Изменя Чл. 71А, ал. 1, като текстът придобива следният вид: “При 

изпълнение на своите правомощия общинските съветници ползват 
материално-техническата база на община Варна  със съдействието на 
общинската администрация”.  

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

- ГЛАВА ОСМА 
КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ  НА КМЕТА 
Изменя Чл. 78, като текстът придобива следният вид: “Съгласно чл. 

44, ал. 1, т. 7, изр. 2 на ЗМСМА, Кметът на община Варна изпраща до 
Председателя на ОбС копия на издадените от него актове. Те се 
съхраняват в архива на административното звено на ОбС и са на 
разположение на общинските съветници и на ПК.” 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

- ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Изменя Чл. 88, ал. 2, като текстът придобива следният вид: 

“Функциите на административното звено по ал. 1 се определят в 
Устройствен правилник на община Варна, съгласуван с Председателя на 
ОбС. Административното звено осигурява експертно и организационно 
дейността на ОбС, като: 

1. осигурява деловодното обслужване на Общинския съвет и на 
неговите комисии; 

2. подготвя материалите за заседанията на Общинският съвет и 
неговите комисии; 

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от 
заседанията на Общинският съвет и на комисиите; 

4. осигурява технически оповестяването на актовете на Общинския 
съвет; 

5. осигурява спазването на реда по време на заседанията на 
Общинския съвет и комисиите, записванията за изказвания, 
преброяването и отчитането на резултатите от гласуванията; 

6. изпълнява и други функции определени в Устройствения правилник 
на община Варна в частта за административното звено на ОбС; 



7. с промени във функциите на административното звено да се 
допълват и  изменят длъжностните характеристики на 
служителите”. 
/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
Изменя Чл. 87, ал. 3, като текстът придобива следният вид: 

“Възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседания 
на ОбС и на неговите комисии се определя както следва: за участие на 
заседания на ОбС – 2 минимални работни заплати на заседание за всеки 
ден присъствие и за участие в заседанията на комисиите – 2/3 от 
минималната работна заплата. За присъствие на заседание се счита 
участието в работата на заседанието на общинския съвет или на комисията 
за повече от 2/3 от времетраенето му. Възнаграждението подлежи на 
актуализация”. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 29, против – 12, въздържали се – 3, отсъстват – 7/ 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 
 
 



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 

№ 24 
от заседание проведено на 09.03.2005 г. 

по точка десета от дневния ред 
 

ОТНОСНО:  Промяна в състава на Наблюдателната комисия по чл. 
94 от Закона за изпълнение на наказанията. 

Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – Председател Общински съвет 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 1600-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от ЗИН, 
Общински съвет – Варна освобождава като член на Наблюдателната 
комисия към Общински съвет – Варна Валентина Иванова Иванова. 
 /за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1601-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от 
ЗИН и във връзка с писмо вх. № ОС-5-9302(10)/11.02.05 г., Общински 
съвет – Варна избира за член на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет – Варна мл.юрисконсулт Ивайло Маринов Костов. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1602-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от 

ЗИН и във връзка с писмо вх. № ОС-5-9302(10)/11.02.05 г., Общински 
съвет – Варна избира за член на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет – Варна общинския съветник Мария Тодорова 
Тодорова. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна; освобождаване и избор на нов председател на ПК 
“Опазване и възпроизводство на околната среда”. 

Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – 
Председател Общински съвет 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1603-11.  На основание чл. 17, ал. 5 от “Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - 
Варна освобождава  като Председател на ПК “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” общинския съветник Иван Стефанов 
НЕДЯЛКОВ. 

/за –  38, против –  0, въздържали се –  1/ 
 

1604-11. На основание чл. 17, ал. 5 от “Правилник за организацията 
и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет - 
Варна  избира  за Председател на ПК “Опазване и възпроизводство на 
околната среда” общинския съветник Бейхан Неджми Хасанов. 

/за – 40, против –  0, въздържали се –  0/ 



1605-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна избира за член на ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Делян Друмев. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 1/ 
1605-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Изработване на проект за 
Правилник за организация и дейността на общинския съвет –Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
общинския съветник Делян Друмев. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1606-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Стефка Господинова. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1607-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Корупция” общинския 
съветник д-р Янко Станев. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1607-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Благоустройство и комунални 
дейности” общинския съветник д-р Янко Станев. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1608-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Николай Джагаров. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1609-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Опазване и възпроизводство 
на околната среда” общинския съветник Балин Балинов. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1609-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Финанси и бюджет” общинския 
съветник Балин Балинов. 



/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1609-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Балин Балинов. /за – 41, против – 0, 
въздържали се – 0/ 

 
1609-11-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Изработване на проект за Правилник 
за организация и дейността на общинския съвет –Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация” общинския съветник 
Балин Балинов. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1610-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Транспорт” общинския 
съветник Бейхан Хасанов. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1610-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Опазване и възпроизводство на 
околната среда” общинския съветник Бейхан Хасанов. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

1611-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Младежки дейности и спорт” 
общинския съветник Мария Тодорова. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1611-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Финанси и бюджет” общинския 
съветник  Мария Тодорова. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1612-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна избира за член на ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Тодорка Павлова. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



 
1613-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” общинския съветник Иван Недялков. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1613-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Обществен ред и 
сигурност” общинския съветник Иван Недялков. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1613-11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Финанси и бюджет” общинския 
съветник Иван Недялков. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1613-11-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Здравеопазване” общинския 
съветник Иван Недялков. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1614-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” общинския съветник доц. Яко 
Кузманов. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
1614-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Младежки дейности и спорт” 
общинския съветник доц. Яко Кузманов. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
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 
№ 24 

от заседание проведено на 09.03.2005 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
 - разглеждане и приемане на изменения и допълнения в “Наредба за 
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на 
територията на община Варна” и Приложение № 1 към нея; 
 - предложения за опрощаване на финансови задължения от граждани 
до Президента на Република България; 
 - опрощаване на дължими наеми за общински жилища на нуждаещи 
се граждани. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 
Председател ПК “Финанси и бюджет” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1615-12. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, чл.8 и 
чл.9 от ЗМДТ Общински съвет Варна приема изменения и допълнения в 
“Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна” (НОАМТЦУТОВ) 
и Приложение № 1 към нея,  

/за – 42, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
както следва : 
В чл.23 се отменя ал.4 и се създава нова ал.4 със следния текст : 
(4) Зоните са, както следва:  
 
ПЪРВА ЗОНА:  



1. Район "Одесос": Територията заключена между улиците “Цар 
Освободител” / до пресечката с бул.”Осми приморски полк”/, бул.”Осми 
приморски полк”, бул.”Мария Луиза”, бул.”Владислав Варненчик” / до 
ул.”Отец Паисий”/, ул.”Пискюлиев”, бул.”Христо Ботев” /от 
ул.”Пискюлиев” до ул.”Кавала”/, ул. “Кавала”, ул.”Русе” / до п-д 
“Независимост”/, п-д “Независимост”, ул.”Цар Симеон І”, п-д “Славейков” / 
ЖПгара /, бул.”Приморски” / до бул. “Цар Освободител”/. 

2. Район "Приморски":  бул.”Княз Борис І”/ от бул.”Цар Освободител” 
до ул.”Никола Вапцаров”/, ул.”Никола Вапцаров”, бул.”Осми Приморски 
полк” / от ул.”Никола Вапцаров” до ул.”Царевец” /, ул.”Царевец” / до 
ул.”Братя Бъкстон” /, ул.”Братя Бъкстон”, ул.”Битоля”, бул. “Цар 
Освободител” / от ул.”Битоля” до бул.”Княз Борис І” / и територията 
заключена между тях. 

3. Приморски парк – от Морска гара до сп.Почивка 
4. Курортните комплекси : кк.”СвСв Константин и Елена”, кк. 

“Златни пясъци” и кк.”Чайка” и селищните образувания – Манастирски рид 
и Ален мак. 

 
 ВТОРА ЗОНА: 
 1. Район "Одесос" - всички останали, неизброени в първа зона.  
2. Район “Приморски” : ул.”Битоля”, ул.”Братя Бъкстон”, 

ул.”Царевец” / от ул. “Братя Бъкстон” до бул.”Осми Приморски полк” /, 
бул. “Осми Приморски полк” / от ул. “Царевец” до ул. “Никола Вапцаров” / 
, ул.”Никола Вапцаров”, - определящи границите на І зона и прилежащи 
към нея, както и бул.”Княз Борис І” / от ул.”Никола Вапцаров” до 
бул.”Васил Левски”/, бул.”Васил Левски “ / от бул. “Княз Борис І” до 
ул.”Царевец”/, ул.”Царевец” / от бул.”Васил Левски” до ул.”Ян Палах”/, 
ул.”Ян Палах” / от ул. “Царевец” до ул.”Прилеп” /, ул.”Прилеп” / от ул.”Ян 
Палах” до бул.”Цар Освободител” /, бул.”Цар Освободител” / от 
ул.”Прилеп” до ул.”Битоля”/ и територията заключена между тях. 

3. Район “Младост” : бул.”Христо Смирненски” / от бул.”Владислав 
Варненчик” до бул.”Цар Освободител”/, бул.”Цар Освободител” / от бул. 
“Христо Смирненски” до ул.”Кестен” /, ул. “Кестен” / от бул.”Цар 
Освободител” до ул.”Нов живот”/, ул.”Нов живот” / от ул.”Кестен” до 
ул.”Струга”/, ул.”Струга” / от ул.”Нов живот” до бул.”Владислав 
Варненчик”/, ул.”Доброволци” / от бул.”Владислав Варненчик” до ул. 
“Пробуда”/, ул.”Георги Пеячевич” / от ул.”Пробуда” до ул.Димитър 
Полянов”/, ул.”Димитър Полянов” / от ул.Георги Пеячевич” до 
бул.”Владислав Варненчик” / – територията заключена между тях, както и 
територията на ХVІ микрорайон – юг.  



 
ТРЕТА ЗОНА: 

  1. Район “Приморски” : ул.”Ян Палах” / от ул.”Прилеп” до 
ул.”Царевец”/, ул.”Царевец” / от ул.”Ян Палах” до бул.”Васил Левски”/ , 
бул.”Васил Левски” / от ул.”Царевец” до бул.”Осми Приморски полк”/ - 
определящи границите на ІІ зона и прилежащи към нея, както и 
бул.”Христо Смирненски” / от бул.”Васил Левски” до бул.”Цар 
Освободител” /, бул.”Цар Освободител” / от бул.”Христо Смирненски” до 
ул.”Кестен”/, ул.”Кестен” / от бул.”Цар Освободител” до ул.”Прилеп”/, 
ул.”Прилеп” / от ул.”Кестен” до ул.”Ян Палах”/ територията заключена 
между тях, както и кв.”Виница”.  
2. Район Младост” : бул.”Владислав Варненчик” / от ул.”Академик 
Курчатов” до бул.”Христо Смирненски” /, бул.”Христо Смирненски” / от 
бул.”Владислав Варненчик” до бул.”Цар Освободител” / - определящи 
границите на ІІ зона и прилежащи към нея, както и бул.”Цар Освободител” / 
от бул.”Христо Смирненски” до бул. “Януш Хунияди” /, бул.”Януш 
Хунияди” / от бул.”Цар Освободител” до бул.”Владислав Варненчик”/, 
бул.”Владислав Варненчик” / от бул.”Януш Хунияди” до ул.”Академик 
Игор Курчатов”/ територията заключена между тях, както и територията на 
Западна Промишлена Зона 
3. Район “Владислав Варненчик” : ул.”Западна обиколна” / от бул.”Цар 
Освободител” до бул.”Света Елена”/, бул.”Света Елена “/ от ул.”Западна 
обиколна” до ул.”Асен Разцветников”/, ул.”Асен Разцветников / от 
бул.”Света Елена до ул.”Боян Илиев”/, ул.”Боян Илиев” / от ул.”Асен 
Разцветников” до бул.”Константин и Фружин” /, бул.”Константин и 
Фружин” / от ул.”Боян Илиев” до бул.”Трети март”/, бул.”Трети март” / от 
бул.”Константин и Фружин” до ул.”Асен Разцветников”/, ул.”Асен 
Разцветников” / от бул.”Трети март” до бул.”Цар Освободител”/, бул.”Цар 
“Освободител” / от ул.”Асен Разцветников” до ул.”Западна обиколна”/ и 
територията заключена между тях. 
4. Район "Аспарухово" : ул.”Народни будители” / от ул.”Перник” до 
ул.”Мара Тасева” /, ул.”Мара Тасева” / от ул.”Народни будители” до 
ул.”Св.свКирил и Методий”/, бул.”Първи май” / от ул.”Св.св.Кирил и 
Методий” до ул.”Георги Стаматов”/, ул.”Георги Стаматов” / от бул. “Първи 
май” до ул.”Инж.Каракулаков”/, ул. ”Инж.Каракулаков” / от ул.”Георги 
Стаматов” до ул.”Средец”/, ул.”Средец” / от ул.”Инж.Каракулаков” до 
ул.”Перник”/, ул.”Перник” / от ул.”Средец” до ул.”Народни будители” / и 
територията заключена между тях. 
 
 



ЧЕТВЪРТА ЗОНА:  
1. Район “Приморски” -Селищните образувания: Пчелина, Сотира, 

Акчелар, Бялата чешма и Дъбравата, Добрева чешма, Перчемлията, 
Телевизионна кула, Горна трака, Виница – север, Ваялар, Траката - 
разширение, Фатрико дере, Дели сава, Франга дере и Кокарджа, Св. Никола 
и Ботаническа градина. 

2. Район "Младост" – бул.”Цар Освободител” / от бул.”Януш 
Хунияди” до ул.”Поп Димитър”/ определящ границата на ІІІ зона и 
прилежаща към нея, както и ул.”Поп Димитър” / от бул.”Цар Освободител” 
до бул.”Трети март”/, бул.”Трети март” / от ул.”Поп Димитър” до 
бул.”Януш Хунияди” /, бул.”Януш Хунияди” / от бул.”Трети март” до 
бул.”Цар Освободител”/ територията заключена между тях, както и 
територията на жк. "Възраждане" - ІV микрорайон и селищните 
образования Пчелина, Сълзица, Кочмар, Планова и ПЗ “Планова”.  

3. Район "Вл. Варненчик"  : бул.”Константин и Фружин” / от ул.”Боян 
Илиев” до бул.”Трети март” / - определяща границата на ІІІ зона и 
прилежаща към нея, както и бул.”Константин и Фружин” / от бул.”Трети 
март” до ул.”Янко Мустаков”/, ул.”Янко Мустаков” / от бул.”Константин и 
Фружин” до ул.”Боян Илиев”/ и територията заключена между тях.  

Паркоустройствена зона “Владислав Варненчик” – бул.”Януш 
Хунияди” / от бул.”Владислав Варненчик” до до бул.”Цар Освободител”/- 
определяща границата на ІІІ зона и прилежаща към нея, както и бул.”Цар 
Освободител” / от бул.“Януш Хунияди” до ул.”Западна обиколна”/, 
ул.”Западна обиколна” / от бул.”Цар Освободител” до бул.”Владислав 
Варненчик”/, бул.”Владислав Варненчик” / от ул.”Западна обиколна “ до 
бул.”Януш Хунияди”/ територията заключена между тях. 

ЗПЗ, ПЗ”Планова”, ПЗ”Метро” прилежащи към район 
“Вл.Варненчик”, както и селищни образувания “Балъм дере” и “Ментеше”. 

4. Район "Аспарухово" - територията, обхващаща всички останали 
улици в района, без тези, упоменати в ІІІ-та зона; територията на кв.Галата 
и селищните образувания Боровец – север, Боровец –юг, Прибой, Зеленика, 
Ракитника, района около хижа “Черноморец”.  
 

* Забележка : При издаване на разрешения по чл.23 от 
Наредбата, улиците определящи границите на зоните се включват в 
по-високата зона. 
 
 
От чл.29 в изречение І-во и ІІ-ро отпадат думите “контейнери, 
съоръжения, както и дърва за огрев”. 



Чл.33 се допълва, и придобива следния вид : 
Чл. 33. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 
настойниците дължат месечни такси в размери, определени от общинския 
съвет (Приложение 1), както следва:  
- за седмични детски ясли и детски градини;  
- за целодневни детски ясли и детски градини;  
- за полудневни детски градини - таксата е в сила до 15.09.2003 г. 
- за полудневни градини в училища 
 

Изменения в Приложение № 1  към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), както следва : 
 
 От чл. 29 отпадат думите “контейнери, съоръжения, както и 
дърва за огрев”. 
   

Чл. 33 се допълва и придобива следния вид: 
Чл. 33. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците дължат месечни такси за хранене в следните размери:  
-За седмични детски ясли и детски градини - 40 лв.  
-За целодневни детски ясли и детски градини - 30 лв.  
при запазване на преференциите в чл. 34 и чл. 35 от Наредбата. 
-За полудневни детски градини в училища – 6 лв.  
 

В чл.64 (1), т.1 се заменя думата “веднага” с “1 ден” и придобива 
следния вид : 
Чл. 64. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат 
следните такси:  
1. За издаване на удостоверение за наследници:  
- обикновена услуга - 7 дни - 1,15 лв.  
- бърза услуга - 3 дни - 3,00 лв.  
- експресна услуга – 1ден - 5,00 лв.  
 
т.2 се отменя и придобива следния вид :  
2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:  
- обикновена услуга - 7 дни - 0,90 лв.  
- бърза услуга - 3 дни - 3 лв. 
- експресна услуга - веднага - 5,00 лв.  
Текста в т.7 се изменя както следва :  
7. Издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес:  



- обикновена услуга - 7 дни - 0,70 лв.  
- бърза услуга - 3 дни - 2,00 лв.  
- експресна услуга - веднага - 5,00 лв.  
Чл. 69. (1) За разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 
от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса 
за издаване на разрешението и годишна такса за контрол по спазване на 
изискванията за упражняване на дейността, в следните размери:  
 
1. В I зона (район "Одесос", район "Приморски", курортни комплекси 
кк.”СвСв Константин и Елена”, кк. “Златни пясъци” и кк.”Чайка” и 
селищните образувания – Манастирски рид , Ален мак, Пчелина, 
Сотира, Акчелар, Бялата чешма и Дъбравата, Добрева чешма, 
Перчемлията, Телевизионна кула, Горна трака, Виница – север, 
Ваялар, Траката - разширение, Фатрико дере, Дели сава, Франга дере 
и Кокарджа, Св. Никола и Ботаническа градина):  

• а/ за търг. обекти на дребно, складове и търговия на едро:  
• до 5 кв.м - 150 лв. първоначална такса  

190 лв. год. такса  
• над 5 до 20 кв.м - 150 лв. първоначална такса 

210 лв. год. такса  
• над 20 до 100 кв. м - 150 лв. първоначална такса  

230 лв. год. такса  
• над 100 до 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса  

250 лв. год. такса  
• над 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса 

270 лв. год. такса  

б/ в заведенията за хранене и развлечение в зависимост от 
категорията:  

• 5 звезди - 150 лв. първоначална такса  
2000 лв. год. такса  

• 4 звезди - 150 лв. първоначална такса  
1500 лв. год. такса  

• 3 звезди - 150 лв. първоначална такса  
500 лв. год. такса  

• 2 звезди - 150 лв. първоначална такса 
300 лв. год. такса  



• 1 звезда - 150 лв. първоначална такса  
200 лв. год. такса  

• заведения без категория- 50 лв. първоначална такса 25 лв. год. такса  

1.2. В ІІ зона ( район “Младост” със селищните образувания Пчелина, 
Сълзица, Кочмар и Планова; кв. “Аспарухово” и Южна промишлена 
зона.) 
а/ за търг. обекти на дребно, складове и търговия на едро:  

• до 5 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
150 лв. год. такса  

• над 5 до 20 кв.м - 150 лв. първоначална такса 
170 лв. год. такса  

• над 20 до 100 кв. м - 150 лв. първоначална такса 
190 лв. год. такса  

• над 100 до 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса 
250 лв. год. такса  

• над 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса 
270 лв. год. такса  

б/ в заведенията за хранене и развлечение в зависимост от 
категорията:  

• 5 звезди - 150 лв. първоначална такса 
2000 лв. год. такса  

• 4 звезди - 150 лв. първоначална такса 
1500 лв. год. такса  

• 3 звезди - 150 лв. първоначална такса  
500 лв. год. такса  

• 2 звезди - 150 лв. първоначална такса 
300 лв. год. такса  

• 1 звезда - 150 лв. първоначална такса 
150 лв. год. такса  

• заведения без категория- 50 лв. първоначална такса 25 лв. год. такса  

 
 
 
 



1.3. В ІІІ Зона ( район “Вл.Варненчик”, Паркоустройствена 
зона”Вл.Варненчик”, ПЗ”Планова”, ПЗ”Метро” и селищните 
образувания “Ментеше” и “Балъм дере”; кв.Галата  и  селищни 
образувания Боровец - север, Боровец  - юг, Ракитника, Зеленика, 
Прибой, и района около хижа Черноморец) 

  
а/ за търг. обекти на дребно, складове и търговия на едро:  

• до 5 кв.м - 150 лв. първоначална такса 
130 лв. год. такса  

• над 5 до 20 кв.м - 150 лв. първоначална такса  
150 лв. год. такса  

• над 20 до 100 кв. м - 150 лв. първоначална такса 
170 лв. год. такса  

• над 100 до 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса 
250 лв. год. такса  

• над 300 кв.м - 150 лв. първоначална такса 
270 лв. год. такса  

б/ в заведенията за хранене и развлечение в зависимост от 
категорията:  

• 5 звезди - 150 лв. първоначална такса 
2000 лв. год. такса  

• 4 звезди - 150 лв. първоначална такса 
1500 лв. год. такса  

• 3 звезди - 150 лв. първоначална такса 
500 лв. год. такса  

• 2 звезди - 150 лв. първоначална такса 
250 лв. год. такса  

• 1 звезда - 150 лв. първоначална такса 
100 лв. год. такса  

• заведения без категория- 50 лв. първоначална такса 25 лв. год. такса  

 
Чл.69 (2) т.1 буква а) За складиране, съхраняване, лагеруване и 
търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни 
напитки се заплаща годишна такса за контрол по спазване на 
изискванията на дейността, както следва :  



• В I зона (район "Одесос", район "Приморски", курортни 
комплекси кк.”СвСв Константин и Елена”, кк. “Златни пясъци” и 
кк.”Чайка” и селищните образувания – Манастирски рид , Ален мак, 
Пчелина, Сотира, Акчелар, Бялата чешма и Дъбравата, Добрева 
чешма, Перчемлията, Телевизионна кула, Горна трака, Виница – 
север, Ваялар, Траката разширение, Фатрико дере, Дели сава, Франга 
дере и Кокарджа, Св. Никола и Ботаническа градина):  
 
до 5 кв.м - 350 лв. год. такса 
над 5 до 20 кв.м - 400 лв. год. такса 
над 20 до 100 кв. м - 450 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 500 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 550 лв. год. такса  

 
 

• Във ІІ зона ( район “Младост” и селищните образувания 
Пчелина, Сълзица, Кочмар, Планова; кв.Аспарухово и Южна 
промишлена зона)  

до 5 кв.м - 300 лв. год. такса 
над 5 до 20 кв.м - 350 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 400 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 450 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 500 лв. год. такса  
 
 
• В ІІІ зона ( район “Вл.Варненчик”,Паркоустройствена зона 

“Вл.Вайрненчик”, ПЗ”Планова”,ПЗ”Метро” и селищните 
образувания “Ментеше” и “Балъм дере”; кв.Галата и селищните 
образувания Ракитника, Зеленика, Прибой, Боровец –север, Боровец - 
юг и района около хижа Черноморец) 
до 5 кв.м - 250 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 300 лв. год. такса 
над 20 до 100 кв. м - 350 лв. год. такса 
над 100 до 300 кв.м -400 лв. год. такса 
над 300 кв.м - 450 лв. год. такса  

 
б) За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни 
напитки се заплаща годишна такса за контрол по спазване на изискванията 
на дейността, както следва:  

 



• В I зона (район "Одесос", район"Приморски", курортни 
комплекси кк.”СвСв Константин и Елена”, кк. “Златни 
пясъци” и кк.”Чайка” и селищните образувания – Манастирски 
рид , Ален мак, Пчелина, Сотира, Акчелар, Бялата чешма и 
Дъбравата, Добрева чешма, Перчемлията, Телевизионна кула, 
Горна трака, Виница – север, Ваялар, Траката - разширение, 
Фатрико дере, Дели сава, Франга дере и Кокарджа, Св. Никола 
и Ботаническа градина):  
до 5 кв.м - 170 лв. год. такса  
над 5 до 20 кв.м - 220 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 270 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 300 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 350 лв. год. такса  

 

• Във ІІ зона ( район “Младост” и селищните образувания 
Пчелина, Сълзица, Кочмар, Планова; кв.Аспарухово и Южна 
промешлена зона) 
до 5 кв.м - 150 лв. год. такса 
над 5 до 20 кв.м - 200 лв. год. такса 
над 20 до 100 кв. м - 250 лв. год. такса 
над 100 до 300 кв.м - 300 лв. год. такса 
над 300 кв.м - 350 лв. год. такса  

 
• В ІІІ зона ( район “Вл.Варненчик”, Паркоустройствена 

зона”Вл.Варненчик”, ПЗ”Планова”,ПЗ”Метро” и селищни 
образувания “Ментеше” и “Балъм дере”; кв.Галата и селищните 
образувания Ракитника, Зеленика, Прибой, Боровец – север, 
Боровец - юг и района около хижа Черноморец) 
до 5 кв.м - 130 лв. год. такса 
над 5 до 20 кв.м - 180 лв. год. такса  
над 20 до 100 кв. м - 230 лв. год. такса  
над 100 до 300 кв.м - 280 лв. год. такса  
над 300 кв.м - 350 лв. год. такса  

в) За търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и 
развлечение в зависимост от категорията се заплаща годишна такса за 
контрол по спазване на дейността, както следва:  



• В I зона (район "Одесос", район "Приморски", курортни 
комплекси кк.”СвСв Константин и Елена”, кк. “Златни пясъци” и 
кк.”Чайка” и селищните образувания – Манастирски рид , Ален мак, 
Пчелина, Сотира, Акчелар, Бялата чешма и Дъбравата, Добрева 
чешма, Перчемлията, Телевизионна кула, Горна трака, Виница – 
север, Ваялар, Траката - разширение, Фатрико дере, Дели сава, 
Франга дере и Кокарджа, Св. Никола и Ботаническа градина) :  

5 звезди - 5000 лв. год. такса 
4 звезди - 4000 лв. год. такса  
3 звезди - 1500 лв. год. такса  
2 звезди - 350 лв. год. такса 
1 звезда - 300 лв. год. такса 
заведения без категория- 40 лв. год. такса  

• Във ІІ зона ( район “Младост” и селищните образувания 
Пчелина, Сълзица, Кочмар, Планова; кв.Аспарухово и Южна 
промишлена зона) 

5 звезди - 5000 лв. год. такса  
4 звезди - 4000 лв. год. такса 
3 звезди - 1500 лв. год. такса 
2 звезди - 300 лв. год. такса  
1 звезда - 250 лв. год. такса  
заведения без категория- 40 лв. год. такса  
 
• В ІІІ зона ( район “Вл.Варненчик”,Паркоустройствена зона 

“Вл.Варненчик”, ПЗ”Планова”, ПЗ”Метро” и селищните образувания 
“Ментеше” и “Балъм дере”; квартал Галата и селищните 
образувания Ракитника, Зеленика, Прибой, Боровец – север, Боровец 
- юг и района около хижа Черноморец) 

 
5 звезди - 5000 лв. год. такса 
4 звезди - 4000 лв. год. такса  
3 звезди - 1500 лв. год. такса 
2 звезди - 250 лв. год. такса  
1 звезда - 200 лв. год. такса  
заведения без категория - 40 лв. год. такса  

* Забележка : Таксите по чл. 69 ал.1 т.4 б”б” и чл. 69 ал.2 т.1 б”в” в 
частта на селата за заведенията без категория се събират както за 
търговски обекти / според квадратурата /. 



1616-12. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 
молба вх. № 94-00-4403/20.09.2004 г. и писмо вх. № 94-00/4403/14.10.2004 
г. от Администрацията на Президентството Общински съвет – Варна 
предлага на Президента на Република България да опрости задължението 
на КАЛИНКА АТАНАСОВА РУСЕНОВА от гр. Варна, ул. “Христо 
Македонски” № 10. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се - 1/ 
 

1617-12. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 
молба вх. № 94-00-3910/13.08.2004 г. и писмо вх. № 94-00/3910/16.08.2004 
г. от Администрацията на Президентството Общински съвет – Варна 
предлага на Президента на Република България да опрости задължението 
на ЗЛАТКА ГАНЧЕВА ПЕРЕЛИНГОВА от гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 
133, вх. 4,  ет. 6, ап. 88. 

/за – 33, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

1618-12. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 
молба вх. № 94-00-5369/30.11.2004 г. и писмо вх. № 94-00-5369/07.12.2004 
г. от Администрацията на Президентството Общински съвет – Варна 
предлага на Президента на Република България да опрости задължението 
на ИВАН МИТЕВ МИТЕВ от гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 20, вх. Б,  ет. 1, 
ап. 4 

/за – 33, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

1619-12. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 
молба вх. № РД-04-9400-345/30.09.2004 г. и писмо вх. № 94-00-
5037/29.11.2004 г. от Администрацията на Президентството Общински 
съвет – Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на МИЛАНКА ДИМОВА ДЖАФЕРОВА от гр. Варна, ул. 
“Иван Аксаков”, бл. 7, вх. А,  ет. 7, ап. 39 

/за – 32, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
1620-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

молба вх. № ОС-4-94.Д/41/08.11.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на 
ДЕМИРКА СЛАВОВА ЛЕФТЕРОВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. 
“Владиславово”, бл. 22, вх. 12,  ет. 6, ап. 143, в размер на 168,70 лв., за 
периода м. V.2004 г. до м. ХІІ.2004 г.  

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



 
1621-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

молба вх. № ОС-4-94.А/34/04.11.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на 
АТАНАСКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. 
“Владиславово”, бл. 404, вх. 8,  ет. 2, ап. 55, в размер на 996,60 лв., за 
периода 01.09.2001 г. до 01.11.2004 г. 

/за – 32, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
1622-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

молба вх. № ОС-4-94.Е/20/27.10.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на 
ЕЛЕНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. 
“Владиславово”, бл. 404, вх. 16, ет. 6, ап. 247, в размер на 196,73 лв., за 
периода 01.03.2004 г. до 01.09.2004 г. 

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

1623-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ОС-4-1000/75/28.10.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на 
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ул. 
“Преслав” № 20, в размер на 294,33 лв., за периода м. V.2003 г. до м. 
Х.2004 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се - 0/ 
 

1624-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № ЗСР-4-94.Д/13/29.11.2004 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на 
ДИМКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж. к. “Вл. 
Варненчик” бл. 8, вх. 6, ет. 4, ап. 23, в размер на 296,59 лв., за периода 
01.11.2003 г. до 31.12.2004 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се - 0/ 
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