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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 31/27.07.2005 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Две питания имам г-н председател. Първото питане е във връзка с 

възникналото напрежение сред собствениците на имоти в селищно 
образувание “Сотира”, следствие на приемането на Плана за регулация и 
застрояване на същото, одобрен от Общинския съвет на Варна с решение 
1723-6/13.04.2005 г. 

Г-н Кмете, моля да ми предоставите следната информация: 
1. Пълна справка за напълно и частично засегнатите имоти от 

трасето на магистрала Е-87 по Плана за регулация и застрояване на 
селищно образувание “Сотира”; 

2. Справка за засегнатите имоти при разработката, касаеща 
магистрала Е-87 за селищните образувания на Изгрев, Акчелар, Свети 
Никола и Бриз; 

3. Предвижда ли се Община Варна да предложи алтернативно 
трасе, което да преминава през имоти – общинска и държавна собственост и 
частни с по-ниска стойност. 

Това е първото ми питане. Благодаря! 
Второто ми питане е във връзка с едно предаване по телевизия 

“Варна” доколкото не се лъжа, което според мен беше комично и където 
главно действащо лице бяхте Вие г-н Кмете, за съжаление според мен. Там 
комедията се разрази в това, че Вие убеждавахте жителите на квартал 
“Чайка”, че това строителство няма нищо общо с Вас, а то се е случило с 
трети неведоми сили, които Вие не може да контролирате. Това според мен 
не е така, защото за да се стигне до това строителство има поне няколко 
акта, които Вие сте разписал. И във връзка с тези актове е и въпросът ми, 
който задавам. И той е следният:  какъв е бил статута на имота, който се 
строи в момента и променян ли е статута на имота? По скоро има ли 



предложение на Община Варна за промяна на предназначението на статута 
на имота?  Трето: одобрен ли е подробен устройствен план от експертен 
съвет? Четвърти въпрос: издадена ли е заповед на Кмета на Община Варна 
във връзка с подробния устройствен план? Обявено ли е на съседите 
промяната на устройствения план? Кога е влязла тази промяна в сила? 
Изпълнени ли са всички съгласувания на проекта с институциите? И накрая, 
този отговор все пак ми е известен, но подлежи също на задаване – 
издаването на разрешение кога е станало? Като искам да завърша питането 
си с едно единствено – квартал “Чайка” по време на застрояването си беше 
обявен за доколкото си спомням един от най-добрите квартали със 
съотношение жилищна и зелена площ. Това нещо в годините, когато той 
беше завършен беше обявено като непроменяемо и сега са ясни на 
живеещите там протестите, защото това съотношение започва драстично да 
се променя. Затова, обаче аз не мога да не съчувствам и на инвеститорите, 
които си дават парите за строителства там. И им съчувствам, защото  един 
инвеститор преди да започне да строи, той е дошъл в общината, видял е по 
регулация има ли право на строеж там и си е закупил имота само, ако по 
регулация има право на строеж. Ако няма по регулация право на строеж той 
не би си дал парите. Така, че Вие в момента освен, че подвеждате хората, 
които живеят в квартал “Чайка”, подвеждате и хората с пари да си дават 
парите за имоти, които после не струват това, което те са си мислили, че 
струват.  

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, скъпи съграждани първо 

честит празник, все пак. Имам въпрос към директора на дирекция 
“Осигуряване и опазване на обществения ред”, искам да науча, както и 
Общинския съвет да научи каква е причината за незачитането на решение 
на Общинския съвет. Става въпрос за решение № 1833-5, протокол 27 от 
заседанието на местния парламент на 04.05.2005 г. Съгласно това решение 
по искането на фирмата “Авел Леон” не е дадено разрешение да постави 
реклама на бирата “Туборг” на покрива на Военноморския клуб на бул. “Вл. 
Варненчик”. Според гласуването трима души са били “за”, шест “против” и 
двадесет и шест “въздържали се”. Наредбата за рекламната дейност към 
Община Варна е ясна и категорична. Член 12 визира при кои случаи не се 
допуска поставяне на рекламни материали . Изключение прави на решение 
на Общинския съвет по тази точка, тоест той може да даде разрешение. Но 
ние, Общинския съвет, не сме го дали. Въпросът ми е защо е не зачетено 
решението на Общинския съвет, кога ще бъде зачетено и кога въпросната 
реклама в крайна сметка ще бъде свалена? Молба имам към директора на 



дирекция “Обществен ред и сигурност”, към отговора може да добавите и 
какъв е правния статут на стоящите там реклами на БТК и Кока кола. 
Благодаря Ви! 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Господин председател, колеги! Имам две питания към Кмета на 

Община Варна - г-н Йорданов. По решение на Общински съвет за 2004 г. 
бяха предвидени в бюджета 50 000 лв. за ремонт на детски спортни 
площадки. Днес сме втората половина на 2005 г. Въпроса ми е защо не е 
изпълнено решението и бюджета, съгласно 2004 г. И още, допълнение към 
този въпрос – за тази година също са предвидени само, че 90 000 лв. за 
ремонт. Същите ли ще бъдат последствията за догодина да Ви питам? 
Втория въпрос е във връзка с дебатите, които днес възникнаха със строежа 
на блок до блок 39 в квартал “Чайка” и по точно във връзка с Вашите 
изявления в медиите. На всички ни е известно печалните последствия  от 
реституционните закони, особено що се касае до реституция на имоти в 
така наречените комплекси, които нямат отделни имоти, а са общ имот. В 
тази връзка имам три въпроса.  

1. Вашите изявления основават ли се на анализ на правните 
основания за започването на строежа, т.е. реституция, решение на съда, 
решение на областен управител, експертен съвет за устройство на 
териториите, главен архитект на Община Варна и кметска администрация 
“Приморско”. Това е първия ми въпрос към този случай. 

Втори въпрос – какво Ви дава основание Вие да  кажете, че основна 
вина носи кмета на  Приморски и главен архитект на  Приморски? И в тази 
връзка Вие предлагате отнемане на правомощия сега в днешния дневен ред 
като тази правомощия обратно се върнат към Община Варна, към главния 
архитект на Община Варна. Всички ние знаем, че такива протести имаше и 
при други строежи в кв. “Чайка”, където разрешенията в крайна сметка се 
даваха  от главния архитект на Община Варна, т.е. това решение, което Вие 
днес предлагате да бъде преразгледано е със същите последствия. И трети 
въпрос към този същия случай – смятате ли, че общественото допитване ще 
има друг резултат, освен този който на всички нас е известен, т.е., че не 
трябва да се реституира, не трябва да се изменя общия архитектурен облик  
на комплексите? Какво правно последствие би имал един такъв 
референдум? Благодаря Ви! 
 

Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми Кмете! На предната сесия 

поставих три проблема. Единия от тях се касае за въпроса резитба на ”Княз 



Дондуков” и “Княз Батемберг”. Искам да Ви изразя благодарността на 
гражданите на тези две улици. Своевременно бяха изрязани. Изключително 
са удовлетворени. От 10-15 години не бяха рязани. Благодаря Ви от тяхното 
име. 

Второ, което искам да подчертая, че някои от фирмите, които се 
занимават с попълване на дупките явно са Ви подвели, тъй като на началото 
на “Самуил” на 18 юли не са запълнени дупките, както и в началото на 
”Княз Дондуков”. Тук ми давате отговор, че са запълнени на 18, а към 26, 
т.е. вчера, лично съм проверил няма подобно нещо. Също искам да Ви 
благодаря и за третия ми проблем, който беше поставен за ул. “Хан 
Аспарух” във връзка с кабелажните разкопавания и възстановяване. 
Улицата е възстановена. Благодарим Ви от името на гражданите. 

 
Христо ДОСЕВ 
Уважаеми г-н Кмете, моето питане е продиктувано и от една Ваша 

констатация, която преди малко я споделихте, че Варна никога не е 
изглеждала така както е в момента. Аз споделям това Ваше мнение и в тази 
връзка искам да поставя, искам да отправя към Вас моето питане, което е с 
така сериозен обществен интерес касаещ живущите в район “Одесос” по 
улиците “Райко Жинзифов”, “Кавала”, “Бачо Киро”. Тук според мен, в 
ръцете си държа един график за изпълнение на строително-монтажни 
работи, които се извършват в момента, разкопават се тротоарите, нарязват 
се улиците, полагат се кабели, тук са изписани, кои са инвеститорите. Този 
график е съгласуван с кметство “Одесос”, съгласуван е с общината, точно 
службата не се чете и искам да Ви кажа, че датите по графика, сроковете 
изобщо не се изпълняват. Не мога да разбера едно нещо. След като Община 
Варна си дава толкова лесно територията през която да бъдат прекарани 
кабели, да бъдат прекарани комуникации. Кой държи сметка за 
възстановяването на тротоарите и пътищата, разбира се. Там където е 
прокарано окабеляване, там където е разкопавано, дали е от БТК, дали от 
“В и К”, дали от който и да е; строителни обекти на ул. “Кавала”, построен 
строителен обект вече не може да се минава по тази улица. Община Варна 
не е претърпяла някакво бедствие, за да не можем да минаваме по тези 
улици. Тези щети са нанесени от тези строители и изпълнители. Това е 
единия от въпросите, който искам да го поставя. Другото питане, което 
искам да отправя към Вас касае охранителните канали – южния 
охранителен канал, западния охранителен канал в район “Аспарухово”, 
Шокърския канал. Тези канали със заповед на Община Варна са предадени 
за управление на “В и К”. Те са включени в капитала на това дружество и са 
длъжни да ги поддържат.  Преди два дни новия председател на Народното 



събрание съобщи, че от 50-60 години в България не са падали такива 
дъждове, каквито падат в момента. Слава богу Варна е отмината от тези 
дъждове, но на тези канали в момента са построени, те са запушени, върху 
тези канали са построени незаконно, което е в нарушение на ЗУТ, са 
построени сгради. Не искам да бъда лош пророк, но при тези порои 
построените сгради действат като тапа и не искам да си представя какво би 
могло да се случи. Преди две години  в Шкорпиловци мост беше отнесен на 
250 метра в морето. Моето питане е кой е разрешил, кой е позволил тези 
канали, да бъдат построени тези сгради върху тях? Благодаря Ви! 

 
 
Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 
Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми съграждани. Не започвам  отговорите по реда на тяхното 
задаване, а по лекотата, с която може да им бъде отговорено и с “Цар 
Самуил” започвам. Имаше авария. По правило в края на деня контролирам 
какво е станало, в началото на деня питам, какво ще става. И когато запитах 
за “Цар Самуил” ми казаха днес асфалтираме. Авария е имало. Днес, преди 
да вляза в залата, без да знам, че Вие ще ми зададете въпроса, но в отговор 
на практиката, която изповядвам всеки ден запитах изпълнителя. 
“Козлодуй” във връзка с последния дъжд, каза приключваме там и днес се 
изнасяме на “Цар Самуил”. Снощи пак минах, пак не беше направен “Цар 
Самуил”. Днес “Цар Самуил” трябва да бъде асфалтиран в тази част плюс 
онази улица, за която Вие казахте, която също така съм предоставил и 
“Опълченска” и някои други места, да не издребняваме с местата, които 
контролирам и възлагам на изпълнителите за ремонт. Това е ежедневна 
практика. 

Детските площадки, “Райко Жинзифов” по-нататък – това е ... 
Детските площадки – 66 обекта на 34 места ремонтираме в момента, 

детски, премахнахме, ако говорим за детските съоръжения за игра. Това ли 
имате предвид?  

Реплика от залата 
Така.  И спортните площадки, за съжаление всичко онова, което 

направихме преди време е в лошо състояние. Не се съмнявайте, приоритет 
е, ще следя най-внимателно. Не съм схванал въпроса Ви, готов съм с 
информацията която Ви казах. Премахнахме опасни детски съоръжения 66 
обекта на 34 места, подменят се в момента. Допълнението за спортните 
площадки – ще стигнем и до спортната база, част от която разглеждаме – 
спортните площадки на децата. Разбира се и за футболните игрища, това ще 



бъде тема, с която ще се занимаваме, дискутираме, търсим решението. 
Надявам се да го намерим още септември месец.  

“Райко Жинзифов” – ще помоля районния кмет да отиде и на място 
да провери има ли линия, какъв е графика, кой е изпълнителя. Ако има 
запечатване, доколко то е качествено? Защото това е елемент  от една 
кампания, която подехме преди месеци във връзка  с прокопаването на 
града. Първо да бъдат въведени в нормата, да бъдат узаконявани, т.е. да има 
строителното разрешение. И второ да се спазват сроковете; трето – 
затварянето им да бъде качествено. Това беше кампания, която продължи 
два месеца. Тя не може да бъде безкрайна, поне от гледна точка на моето 
лично ангажирано внимание с този проблем. За това създадохме система по 
смисъла на която по райони да се следят нещата. Издаването, даването да 
става физически от районния кмет на този, който го иска, за да може 
районния кмет да е в течение на това, което става в рамките на района и да 
контролира срока и качеството. Тоест  сблъсквайки се с този проблем, 
отделихме му много внимание и много сили в администрацията. 
Създадохме системата, искам въз основа на Вашия сигнал да проверя в 
каква степен работи тази система, която създадохме. И действително, ако 
трябва да изразя духа на тази система, тя е нетърпимост към разкопаване и 
некачествено възстановяване. За да не се налага след това ние с парите на 
варненци да отиваме и да възстановяваме неговите щети. Моля, кмета на 
район “Одесос” да се ангажира с този въпрос и до края на сесията, ако е 
възможно да докладва, за да дадем информация на обществеността и 
общинските съветници. Иначе като акцент в моя отговор се опитах да кажа 
за системата, която ние сме въвели за контрол на тези, ако сме го изтървали 
незабавно да се навакса, ако трябва да се върне, ако трябва да се 
санкционира, ако трябва да влезе в черния списък и повече да не получава 
строителни разрешения. Ако е просрочил, ако ... да г-н Железов, да, да, да, 
да. Има такива възможности за хора, които не спазват правила и норми, 
това нещо да им се върне под друго прилагане на права и норми, а какво – 
конкретно в случая ще подскаже, когато се видят данните. Мога да Ви 
покажа карта, заповядайте при мен, на която километри прокопавания бяха 
върнати изпълнителите и качеството на т.е. некачественото затваряне на 
прокопаванията беше възстановено. Разполагам с тази информация, ако 
представлява интерес за Вас, елате да го видите. Иначе района, използвам 
случая, карето “Райко Жинзифов” и другите улици за които споменахте, те 
са предвидени за един основен ремонт с 280 000 лв. от облигационния заем. 
Цялото каре ще бъде възстановено.  

Реплика от залата. 



Това, обаче няма отношение към проблема, който Вие поставихте. 
Той бездруго е на дневен ред, но ... 

Каналите – в момента чистим оня канал, който укрепихме преди три 
години. Чистим го.  С оглед на дъждовете, възможните дъждове, които 
могат да дойдат. Шокърския канал също. Ако има констатации за 
строителни обекти, разположени върху каналите, ще помоля колегите и 
районните кметове да проверят и да дадат информацията. Всеки случай 
извън полезрението ми и вниманието ми и не помня да съм бил сезиран с 
издаване на  строително разрешение да бъде построен върху канал. 
Разширявам темата като казвам, че имаше програма по силата на която да 
бъдат усвоявани тези територии и тогава се натъкнах на нормативно 
изискване, не мога да цитирам, кой нормативен акт, че това е абсолютно 
забранено, абсолютно забранено, категорично. Но използвам Вашия въпрос 
да възложа проверка на моите колеги, правя го устно и веднага да ме 
информират къде има такова строителство. 

Така. Основния въпрос – нямам намерение да оспорвам нито една от 
констатациите, които направи и г-н Севастиянов, и г-н Джагаров като ме 
запита. Искам само да прозвучи още веднъж ясно мотивацията на всичко 
онова, което съм казал и предприел в последните дни. Много голяма част от 
документите, за които спомена г-н Севастиянов не са подписани от мен, но 
не това е проблема. Не е възможно физически да се следи конкретното 
проявление на всеки един поставен подпис. Впечатлението, което се 
формира в мен, че начина, по който процедираме е умишлено разставен в 
ръцете на няколко институции  и лица, за да може неговия финал да бъде 
безпрепятствен и безотговорен в аспект строително разрешение. Точно това 
нещо искам да бъде проконтролирано, да бъде коригирано, с оглед повече 
публичност и ясна отговорност, относно издадените строителни 
разрешения. Как това ще стане? И комисия се създаде. Разчитам на Вашата 
подкрепа. На критиката Ви също, приемам я с удоволствие. Хайде да го 
приемем така, даже не я и оспорвам, за да облекча процеса на решаване. 
Приемете, че цялата Ваша критика съм възприел, но от тук нататък хайде да 
видим как ще коригираме системата, че да се избегне, защото това, което 
видях там и какво се състои отговорността на районния архитект ще Ви 
кажа, ако щете. Просто око показва на тази площадка на бл. 39, че там не 
могат да възникнат тези два, единия сега се копае, а другия проект да 
възникне. Това е невъзможно, това е невъзможно, това е игра на линийка, 
това е игра на пергел, това е игра с всяка ... жонглиране с всякакви правила, 
за да се стигне до един житейски абсурден резултат и той е точно този 
който в момента сме изправени. А кажете тогава, приемайки Вашата 
критика да не се съсредоточаваме и да не губим време как да процедираме 



за напред?  Ето тук трябва да се огледат нещата и взаимно да видим как ще 
го направим. Хайде да спрем в момента издаването на такива 
разрешителни, както каза г-н Севастиянов да не подвеждаме инвеститорите. 
Да го спрем, да бъде ясно, че в този момент ние спираме тази дейност. 
Мотива на спирането – изясняване на уредбата, приемане на решението и от 
там нататък ще продължим напред, но с повече отговорност. Аз съм готов 
да поема моята отговорност и да изнеса в крайна сметка и тежестта на тази 
отговорност в реалния диалог и с хората, но и с тези, които строят или 
искат да строят. Но трябва да го решим въпроса. Строителството, за масово 
строителство в кв. “Чайка” просто място няма повече. Това е видно. Той 
веднъж завинаги е създаден в някакви норми този район и трябва да се 
преустанови. Пак казвам, смисъла на референдума. Нашата дискусия може 
много бързо да бъде изместена и с два точни въпроса, които ще зададем на 
хората да бъде ясно, да не може тук сега ама този бил виновен, ама оня бил 
подписал, оня дал на третия, четвъртия документите прибрал и т.н. да бъде 
ясно това нещо, да го поставим. Нещо кой какъв е ефекта – пряк, пряк, 
директен и не може да бъде отменен нито от съд, нито коригиран, нито 
допълван. Затова става дума.  

Морската градина, на първо време“Чайка” - Проблема ще възникне 
и за други квартали, с оглед на реституцията във Владиславово. Ако ние в 
момента подминем случая. Блок 4-ти какво стана? Същата история. Няма 
значение  кой е издал строителното разрешение. Имаме един факт, който 
буди недоволство, един факт, на който ние трябва да се противопоставим, 
един факт, който сме изпратили за преценка и в прокуратурата. А в случай, 
че съм го спрял обекта, изхождам от това, че има незаконна сеч. Има ли? 
Има. Изрязаха ли ги? Изрязаха ги. Затова е и другото разпореждане, което 
днес остава настрани от вниманието и основателно. Това е във връзка с 
новото разпореждане, относно компенсаторната програма, изпълнението й, 
елемент от въвеждането на един строителен обект в действие. Това е моят 
отговор на този етап, защото ще последва и писмен отговор, най-вече там 
където се налага за незаконните строителства.  

 
КРАСЕН ЖЕЛЕЗОВ 
Слушах внимателно Кмета и останах потресен от изказаното по 

темата за бл. 39.  
Реплика от залата. 
Ще ме извините. Пет изречения, защото граждани и някои от 

присъстващите в залата са въведени в заблуждение. Производството 
започва по молба на молителя при Кмета на Община Варна. Има експертен 
съвет, където се взема решение за допускане на тази разработка. Протокола, 



господин председател и уважаеми колеги съветници се утвърждава от 
Кмета на Община Варна. Последваща заповед се издава пак от Кмета на 
Община Варна и когато тази заповед влезе в сила се взема за изпълнение от 
районния архитект. Ето затова става въпрос. Благодаря! 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” относно: 
- удостояване със звание “Почетен гражданин на гр. Варна” 

проф.д.ик.н. Георги Димитров Георгиев; 
- удостояване със звание “Почетен гражданин на гр. Варна” г-н 

Николай Петров Динев; 
- издигане на паметник на Цар Калоян в гр. Варна; 
- издигане на паметник на Светите равноапостоли Кирил и Методий 

в гр. Варна; 
- утвърждаване Статут и Устройствен правилник на Хорова школа 

“Морски звуци”. 
Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК 
“Култура, вероизповедания, медии” 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2141-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 2 и чл. 6 от “Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна”, по предложение на Председателя на Общинския съвет вх. 
№ РД-5-9908(13)/20.07.2005 г. и предложение на Кмета на община Варна 
вх. № РД-5-9302(59)/19.07.05 г., Общинският съвет – Варна удостоява със 
званието “Почетен гражданин на Варна” проф. д-р на ик. н. Георги 
Димитров Георгиев – за изключителния му принос за утвърждаването на 
Варна като водещ университетски град, за богатата му научна и 
преподавателска дейност и във връзка с неговата 75-годишнина и по 
случай 15 август – Деня на Варна. 

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



 2142-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 2 и чл. 6 от “Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна” и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-
5-9302/110/31.05.05 г., Общинският съвет – Варна удостоява със 
званието “Почетен гражданин на Варна” Николай Петров Динев – за 
изключителния му принос в развитието на образованието на град Варна 
във връзка с обявената от Организацията на обединените нации 2005 
година – Световна година на физиката и по случай 15 август – Деня на 
Варна. 

 /за – 32, против - 0, въздържали се – 1/  
 

           
2143-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – 

Варна решава да бъде издигнат паметник на цар Калоян в гр. Варна. 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на община Варна в срок до 30.09.2005 г. да 
определи място и обяви конкурс за изготвяне на проект за паметника. 

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

2144-2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският 
съвет – Варна решава да бъде издигнат паметник на Светите 
равноапостоли Кирил и Методий в гр. Варна. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на община Варна в срок до 30.09.2005 г. да 
определи място и обяви конкурс за изготвяне на проект за паметника. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2145-2. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на община Варна с вх. № ОС-5-9302(128)/28.06.2005 г., 
Общински съвет – Варна утвърждава Статут и Устройствен 
правилник на Хорова школа “Морски звуци”, съгласно приложение 
№ 1 и приложение № 2. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт”  относно: 
- отмяна на решение на Общински съвет – Варна  № 1913-

10(27)/04.05.2005 г. 
Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК 
“Младежки дейности и спорт” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2146-3.    На основание чл.21 ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 1913-10 от Протокол № 
27/04.05.2005 г. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

№ 31 
от заседание проведено на 27.07.2005 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

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

- възлагане на Кмета на община Варна изготвяне на квотите по 
сметопочистването в гр. Варна; 

- възлагане на Кмета на община Варна на изграждане на заслони за 
разделно сметосъбиране в курортните комплекси; 

- изразяване на становище от Общински съвет – Варна във връзка с 
предприетите от Кмета на община Варна действия за осигуряване 
възможност на “ТИТАН-АС”-ООД за изпълнение на сключените с 
фирмата концесионни договори. 

 
Докл.: Р. РАДЕВ – Председател ПК 
“Благоустройство и комунални дейности” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 2147-4. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и 
чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна  задължава Кмета 
на община Варна да възложи на експертен съвет от специалисти на 
територията на гр. Варна да изготвят квотите по сметосъбирането в гр. 
Варна. 
 /за – 35, против - 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2148-4. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и 
чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна  задължава Кмета 
на община Варна да обяви обществена поръчка за изграждане на заслони 
за разделно сметосъбиране в курортните комплекси. 



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

2149-4.  На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема за сведение следното становище на ПК “Благоустройство и 
комунални дейности” изготвено като проекто-решение за настоящото 
заседание на Общинския съвет и прието на заседание на комисията с 
резултати от гласуването: за – 8, против – 0, въздържали се – 1: 

 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и 

във връзка със Заповед на Кмета на Община Варна № 1626/20.06.2005 г. за 
започване на организирано и самостоятелно сметосъбиране и 
сметоизвозване от фирма “ТИТАН-АС” ООД на територията на район 
“Аспарухово” и район “Одесос” в Община Варна, считано от 15.07.2004 г., 
Общински съвет - Варна изразява подкрепата си за действията, 
предприети от Кмета на община Варна и счита, че е правилно и 
законосъобразно да се осигури възможност на “ТИТАН-АС” ООД за 
изпълнение на сключените с фирмата концесионни договори. 
 /за – 21, против – 1, въздържали се - 2/ 
 
 
 2150-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна упълномощава Председателя на Общинския съвет да предложи на 
Кмета на община Варна общински съветници за членове на комисията по 
въвеждането на фирма “ТИТАН-АС”-ООД за извършване на 
сметосъбиране и сметоизвозване в р-н “Одесос” и р-н “Аспарухово” на 
община Варна и уточняване на условията, при които ще бъде извършвано 
изпълнението на издадената в тази връзка заповед на Кмета на община 
Варна № 1626/20.06.2005 г. 

/за – 32, против - 0, въздържали се – 5/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна 

вх. № РД-5-9302(60)/20.07.2005 г. на решение на Общински съвет – Варна 
№ 2099-3(30)/08.07.2005 г. 

 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател Общински съвет 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2151-5. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна потвърждава свое решение № 2099-3(30)/08.07.2005 г. 
 /за – 42, против - 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 2152-5. На основание чл.105 ЗЛЗ, чл. 4, ал.1, т. 1, чл. 6 и чл. 17, ал. 
2 НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна  изменя и допълва свое 
решение № 2099-3(30)/08.07.2005 г., както следва: 
 - във връзка с предоставяне възможности на ръководството на 
“Диагностично консултативен център-ІІ-Варна”-ЕООД при определени 
условия на конкурс да  отдадат 100 кв.м., от текста на решението отпада 
думите “... с наемател SG “Експресбанк,...”;  
 
 
 - Решение на ОбС – Варна № 2099-3(30)/08.07.2005 г. се допълва 
със следния текст: 



“В договора за наем да се включи клауза за прекратяването му с 
предизвестие от 3 /три/ месеца при възникване на необходимост за 
медицински нужди, като в този случай площта от 100 кв.м да бъде върната 
на “Диагностично консултативен център-ІІ-Варна”-ЕООД за нуждите на 
здравното заведение.” 

/за – 37, против - 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 
 - съгласуване на ПРЗ, план-извадка за УПИ ІХ-172 “за ниско етажно 
курортно строителство” кв. 38 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св.Св.Константин и 
Елена”; 
 - съгласуване на ПРЗ, план-извадка за УПИ VІІІ-72 “за ниско етажно 
курортно строителство или жилищни сгради”, кв. 32 от ПП на ПРЗ на к.к. 
“Св.Св.Константин и Елена”; 
 - съгласуване на ПРЗ, план-извадка за УПИ І-110 “за възлова 
ел.подстанция”, кв. 12 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св.Св.Константин и Елена”; 
 - съгласуване на ПРЗ на УПИ ХІ-60, кв. 32 план-извадка по ПП на 
ПРЗ на к.к. “Св.Св.Константин и Елена”; 
 - съгласуване на ПРЗ на УПИ ХХVІ-325, кв. 62 по плана на к.к. 
“Златни пясъци”; 
 - съгласуване на ПРЗ на УПИ VІІ-48, кв. 31 план-извадка по ПП на 
ПРЗ на к.к. “Св.Св.Константин и Елена”; 
 - съгласуване на ПРЗ – план-извадка на УПИ ІІІ-94 “за жилищна 
сграда”, кв.38 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св.Св. Константин и Елена”; 
 - промяна на утвърдения за финансиране и изпълнение списък на 
обектите, съгласно писма № РД-5-0400(113)/25.04.2005 г. и № РД-5-
0400(111)/22.04.2005 г. от МРРБ с цел осигуряване на финансиране за 
спешен авариен ремонт на път ІV-29016 – Варна, с. Каменар; 
 - кандидатстване по програма “ФАР” BG 2003/2004 г. – 937.11.03 
“пилотна интегрирана инвестиционна схема”; 
 - създаване на ВрК за разглеждане дейността на районните и 
общинската администрации по приложение на ЗТСУ и ЗУТ при случаите на 



върнати по смисъла на различните реституционни закони поземлени имоти 
на територията на жилищните комплекси 
 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2153-6. 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 ІХ-172, кв. 38 от от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”е обявен на заинтересованите лица. В протокол № 17/03-04.05.05 г. 
на Експертния съвет по устройство на територията е отразено, че  няма 
постъпили възражения.  

 ПРЗ подлежи на одобряване от Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, след съгласуване с Общински съвет. 

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 ІХ-172 “за ниско етажно курортно строителство”, кв. 38 от ПП 
на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2154-6.  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-извадка 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 VІІІ-72, “за ниско етажно курортно строителство или жилищно 
строителство”, кв. 32 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е 



обявен на заинтересованите лица. В протокол № 18/10-11.05.05 г. на 
Експертния съвет по устройство на територията е отразено, че  няма 
постъпили възражения.  

ПРЗ  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 VІІІ-72 “за ниско етажно курортно строителство или жилищни 
сгради”, кв. 32 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
2155-6. С писмо № 90-04-221/01.03.05 г. на МРРБ е дадено съгласие  

е дадено съгласие за изработване и процедиране на план-извадка за УПИ І 
-110 “ за възлова ел.подстанция”, 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 І-110 “за възлова ел.подстанция ”, кв. 12  от ПП на ПРЗ на к.к. 
“Константин и Елена” е обявен на заинтересованите лица. Няма 
постъпили възражения, което е отразено в протокол № 16/26-27.04.05 г. на 
Експертния съвет по устройство на територията при Община Варна. 

ПРЗ  подлежи на одобряване от Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, след съгласуване с Общинския съвет. 

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 І-110 “за възлова ел.подстанция”, кв. 12 от ПП на ПРЗ на к.к. 
“Св. Св. Константин и Елена”. 

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

2156-6. На основание решение № КАЕП 01-02-20/13.12.04 г. на 
Националния експертен съвет по устройство на територията и 
регионалната политика е допуснато изработване на План за регулация и 
застрояване - план-извадка за УПИ ХІ-160, кв. 32 по ПП на ПРЗ на кк. 
“Св. Св. Константин и Елена” по искане на собственика. 



Съгласно чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ изработения ПРЗ, план-извадка за 
УПИ ХІ-160, кв. 32 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е 
обявен на заинтересованите лица. Няма постъпили възражения, което е 
отразено в протокол № 19/17-18.05.05 г., т. 11 на Експертния съвет по 
устройство на територията. 

ПРЗ подлежи на одобряване от Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, след съгласуване с Общинския съвет. 

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 ХІ-160, кв. 
32 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
 
 

2157-6.  С писмо № 70-00-412/13.04.05 г. на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството е допуснато изработване на 
План за застрояване за УПИ ХХVІ-325 “за жилищно строителство”, кв. 62 
по ПРЗ на  к.к. “Златни пясъци” по искане на собственика. 

Съгласно чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ изработения проект за ПЗ на УПИ 
ХХVІ-325 за жилищно строителство, кв. 62, к.к. “Златни пясъци” е обявен 
на заинтересованите лица. Няма постъпили възражения,  отразено в 
протокол № 22/25.05.05 г. на Експертен съвет по устройство на 
територията. 

ПРЗ  подлежи на одобряване от Министъра на регионалното развитие 
и благоустройството, след съгласуване с Общински съвет. 

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 ХХVІ-325 “за жилищно 
строителство”, кв. 62 по плана на к.к. “Златни пясъци”. 

/за – 27, против – 2, въздържали се – 0/ 
 
2158-6. На основание писмо № 70-00-271/01.03.2005 г. на МРРБ е 

изработен план за регулация и застрояване – план извадка за УПИ VІІ-48, 
кв. 31 по ПП на ПРЗ на кк “Св. Св. Константин и Елена” по искане на 
собственика.  



Съгласно чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ изработения ПРЗ, план-извадка за 
УПИ VІІ-48, кв. 31 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” е 
обявен на заинтересованите лица. Постъпилите възражения са разгледани 
в протокол № 27/28-29.06.2005 г. на Експертен съвет по устройство на 
територията. 

ПРЗ подлежи на одобряване от Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, след съгласуване с Общинския съвет. 

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 VІІ-48, кв. 31 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”. 

/за – 27, против – 2, въздържали се – 1/ 
 

 
 2159-6. С решение № КАЕП –01-02-20/13.12.2004 г. на 
Националния експертен съвет по устройство на територията и 
регионалната политика е дадено съгласие за изработване на план извадка 
от ПП на ПРЗ на кк. “Св. Св. Константин и Елена” за УПИ ІІІ-94, кв. 38 и 
съгласно чл. 128 от ЗУТ да се процедира в Община Варна. 
 Съгласно чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ изработеният ПРЗ, план-извадка 
за УПИ ІІІ-94 “за жилищна сграда”, кв. 38 от ПП на ПРЗ на кк. “Св. Св. 
Константин и Елена” е обявен на заинтересованите лица. В протокол № 
24/07-08.06.2005 г. на Експертен съвет по устройство на територията са 
разгледани постъпилите възражения. 

ПРЗ подлежи на одобряване от Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, в съответствие с решението на експертния 
съвет на Община Варна, отразено в протокол № 24/07-08.06.2005 г. 

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 ІІІ-94 “за жилищна сграда”, кв. 38 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена”, в съответствие с решението на експертния 
съвет на Община Варна, отразено в протокол № 24/07-08.06.2005 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 3, въздържали се – 3, отсъстват – 19/ 



2160-6-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 от ЗМСМА и във връзка с разпределение на целеви средства по § 37 от 
ПРЗ на Закона за държавния бюджет на Р България за 2005 г. за 
придобиване на ДМА и основен ремонт на местните общински пътища и в 
изпълнение на чл. 59, ал. 1 на ПМС № 11/19.01.2005 г., съгласно решение 
на междуведомствена комисия, назначена от Министъра на финансите за 
разпределение на финансовите средства по общини и по обекти, съгласно 
писмо РД-5-0400(113)/25.04.2005 г., Общински съвет – Варна реши: 

Дава съгласие Община Варна да предложи промени в приетото 
разпределение на целевите средства по горепосоченото писмо на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както 
следва: 
1. МП    кв. “Аспарухово”-кв. “Галата”-х. “Черноморец”- от    км.0+000 – 9+400        
           100 000 лв. 
 
2. ІV – 90023 Варна-к.к. “Златни пясъци”    105 310 лв.  
 
3. ІV – 29016 Варна – с. Каменар      44 690 лв. 
 
        Общо:  250 500 лв. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2160-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 89, ал. 4 от ПМС № 11/19.01.2005 г. за 
изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 
2005 г., относно разпределението на целевите средства за изграждане и 
ремонт на общински пътища по обекти, одобрено от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройство, съгласно писмо № РД-5-
0400(111)/22.04.2005 г. за Община Варна, Общински съвет – Варна реши: 

Дава съгласие Община Варна да предложи промени в приетото 
разпределение на целевите средства по горепосоченото писмо на МРРБ, 
както следва: 
1. МП   кв. “Аспарухово”-кв. “Галата”-х. “Черноморец”- от    км.0+000 – 9+40       
          - 116 100 лв. 
 
2. ІV – 29016 Варна – с. Каменар       - 40 000 лв. 
 
       Общо:    156 100 лв. 

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



 
 

2161-6. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет -  
Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства по програма Phare BG 
2003/2004-937.11.03 “Пилотна интегрирана инвестиционна схема”, 
компонент 1 “Инфраструктура обслужваща бизнеса” – за финансиране на 
обект от пътната инфраструктура на стойност до 300 000 евро. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 2162-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна създава Временна комисия за разглеждане дейността на 
районните и общинската администрации по приложение на ЗТСУ и на 
ЗУТ при случаите на върнати по смисъла на различните реституционни 
закони поземлени имоти на териториите на жилищните комплекси. 

Комисията да внесе предложение за решение в Общинския съвет, в 
срок до 30.09.2005 г. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

2162-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна избира за членове на комисията по решение № 2162-6-1 
следните общински съветници: 
 Председател:  инж. Георги Ташков 
 Членове:  Пламен Начков, Ради Радев, Христо Досев, Янко 
Станев, Николай Джагаров, Балин Балинов, Иван Русев 

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

 
 2163-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна решава при актуализация на бюджета на община 
Варна за 2005 г. при възможност да бъдат  увеличени финансовите 
средства за изработване на ОУП. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 2164-6. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна  възлага на Кмета на община Варна на следващото заседание на 



Общинския съвет да бъде изслушана информация от общинската 
администрация за нивото на изпълнение на подготовката на ОУП. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
- приемане на годишен счетоводен отчет и баланс и отчет за приходи 

и разходи на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД, “Градски транспорт”-
ЕАД, “Общинска охранителна фирма”-ЕАД, “Стопанска и спомагателна 
дейност”-ЕАД, “Ученическо и столово хранене”-ЕАД; освобождаване от 
отговорност на членовете на Съветите на директорите на описаните 
дружества и избор на одитори за 2005 г.; 

- ликвидиране на съсобственост върху имот находящ се в ж.к. “Бриз-
юг” УПИ ХІІІ; 

- увеличаване капитала на “Пазари”-ЕООД чрез апортиране на 
непарична вноска; 

- приемане на ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по 
документи за допълване на списъка с лицензирани оценители за изготвяне 
на експертни оценки на имоти и вещи общинска собственост; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на Областна 
служба “Пробация” за имот находящ се на бул. “Владислав Варненчик” бл. 
48 – подблоково пространство; 

- отмяна на решение на ОбС – Варна № 1014-3(20)/02.04.1997 г.; 
- бракуване на МПС-ва собственост на “ДКЦ-ІІ-Варна”-ЕООД; 
- освобождаване на доц.д-р Донка Михайлова Иванова  като 

контрольор на “Медико-техническа лаборатория І – Варна”-ЕООД, поради 
прекратяване на дружеството; 

- освобождаване на г-н Красимир Милчев Симов като представител 
на Община Варна в Общото събрание на “Търговски дом”-АД; 

- допълване на решение на ОбС – Варна № 2095-3(30)/08.07.2005 г.; 
- предложения за изграждане на подземни и надземни паркинги и 

създаване на общинско предприятие по ЗОС за експлоатацията им; 



- създаване на комисия със задача  изготвяне на анализ за загубите от 
възложените преференциалните пътувания на “Градски транспорт” ЕАД  
към 30.06.05 г. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 2165-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 
от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 
приема баланс, отчет за приходи и разходи за 2004 г. на “Двореца на 
културата и спорта” ЕАД. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 2166-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Двореца на културата и спорта” ЕАД за 
периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г., в състав: Георги Стефанов 
Недялков, Анна Кънчева Костадинова, Борислав Василев Люцканов, 
Милен Николов Бакърджиев,Симеон Нанев Варчев и Ерджан Себайтин 
Ебатин. 
 /за – 34, против – 2, въздържали се – 3/ 
 

 2167-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “АКТИВ” ООД за извършване на 
одиторски контрол на “Двореца на културата и спорта” ЕАД за 2005 г. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 
 
 



 2168-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 
от ТЗ,  Общински съвет – Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 
приема баланс, отчет за приходи и разходи за 2004 г. на “Градски 
транспорт” ЕАД. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 2169-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД за периода от 
01.01.2004 г. до 31.12.2004 г., в състав: Миглена Петрова Делчева, Атанас 
Борисов Атанасов, Младен Радев Марчев, Павел Петров Кюрчев и Христо 
Миланов Цветков. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 2/ 
 

 2170-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р Калю Донев за 
извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2005 г. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 2/ 
 

 2171-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 
от ТЗ, Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 
приема баланс, отчет за приходи и разходи за 2004 г. на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 2172-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД за 
периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г., в състав: Манол Петков 
Манолов, Красимира Тодорова Александрова и Димитър Иванов 
Чутурков.  
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 



 2173-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет –Варна избира “Приморска одиторска 
компания”ООД – Варна за извършване на одиторски контрол на 
“Общинска охранителна фирма” ЕАД за 2005 г. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 2174-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 
от ТЗ, Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 
приема баланс, отчет за приходи и разходи за 2004 г. на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 2175-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 
периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г., в състав:  Светлан Димов  
Стоянов, Николай Русков Неделчев и Георги Христов Дживелски. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 2176-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет –Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване 
на одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 
2005 г. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 2177-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 
от ТЗ, Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 
приема баланса и отчет за приходи и разходи за 2004 г. на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД. 
 /за – 33, против – 3, въздържали се – 1/ 
 

 2178-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 



периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г., в състав: Емил Йорданов 
Маринов, Йордан Христов Стоянов и Румен Тодоров Радев. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 2179-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет –Варна избира Слав Танев за извършване на 
одиторски контрол на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2005 г. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 2180-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 т. 
2 от ЗОС, чл. 92 ал.5 във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с вх. № Д-5-9200/169/06.07.2005 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността чрез 
продажба на частта на Община Варна в размер на 62,00 кв. м. ид. ч. от 
УПИ XІІІ, находящ се в ж.к. “Бриз –юг”, целият с площ 462,00 кв.м., 
одобрен със Заповед № Р-138/2004 г.,съгласно действащия план за 
регулация. 
 Идеалната част от имота да бъде изкупена от “Офис център” 
ЕООД със собственик Ерол Мехмедов Ибрямов по пазарна цена в размер 
на 10400.00 лв., определена от лицензиран оценител. 
 За описания имот е съставен Акт за частна Общинска 
собственост № 3423/25.02.05 г. 
 /за – 33, против – 1, въздържали се – 1/ 
 

 2181-7. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5, 
изр. 1 ЗОС, чл. 137, ал.1, т.4 във връзка с чл. 147 ал. 2 ТЗ и чл.6, ал.1 и чл.8, 
ал.1, т.1 и т.4 от “Наредба за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества” и 
във връзка с предложение вх. № РД-5-0600/402/03.06.2005 год. на Кмета на 
Община Варна, Общински съвет – Варна приема следното решение: 
 

2181-7-1. Увеличава капитала на “Пазари” ЕООД – Варна от 452 
900,00 /четиристотин петдесет и две хиляди и деветстотин/ лева на 977 800 
/деветстотин седемдесет и седем хиляди и осемстотин/ лв. чрез записване от 



едноличния собственик на капитала Община Варна, на нови 5 249 дяла по 
100 лева всеки един. 

За сметка на записаните дялове Община Варна внася в капитала на 
дружеството непарична вноска, представляваща имот-частна общинска 
собственост, подробно описан в АЧОС № 3263/17.11.2004 г, както следва: 1 
420 кв.м. ид.ч. от УПИ І-за пазар, целият с площ от 10 720 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, ул. “д-р Пискюлиев” в кв.333 по плана на 9-ти 
подрайон на града, при съседи на имота: ул. “Ангел Кънчев”, ул. “Д-р 
Пискюлиев” и ул. “Дрин”. Останалите 9 300 кв.м. ид.ч. от УПИ І-за пазар, 
са включени в капитала на “Пазари” ЕООД. 

Оценката на непаричната вноска на Община Варна в капитала на 
“Пазари” ЕООД е в размер на 524 900,00 лв./петстотин двадесет и четири 
хиляди и деветстотин лева/, съгласно експертна оценка, приета от 
Варненския окръжен съд в заседанието му на 23.02.2005 год. по ф.д. № 
2111/1996 год. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2181-7-2. Изменя чл. 6 от Устава на “Пазари” ЕООД както следва:  

“Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 977 800 
/деветстотин седемдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева, разпределени 
в 9 778 /девет хиляди седемстотин седемдесет и осем/ бр. дяла по 100 /сто/ 
лева всеки един. 

/2/ За сметка на участието си в дружеството, Община Варна внася в 
капитала на “Пазари” ЕООД непарична вноска, както следва: 

2.1. имот-частна общинска собственост, подробно описан в АЧОС 
№ 3263/17.11.2004 г., представляващ  УПИ І-за пазар, целият с площ от 10 
720 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. “д-р Пискюлиев” в кв.333 по плана 
на 9-ти подрайон на града, при съседи на имота: ул. “Ангел Кънчев”, ул. 
“Д-р Пискюлиев” и ул. “Дрин”, на стойност 943 565.70 /деветстотин 
четиридесет и три хиляди петстотин шестдесет и пет лева и седемдесет 
стотинки/ лв. 

2.2. Дълготрайни материални активи на стойност 34 151 /тридесет 
и четири хиляди сто петдесет и един/ лв., съгласно баланса на “Пазари” от 
1996 год., като стойността на непаричната вноска е определена по реда на 
Наредбата за оценка на имуществото на държавните и общинските 
предприятия при образуване и преобразуване в еднолични търговски 
дружества с държавно имущество 



2.3. Разликата от 83.30 /осемдесет и три лева и тридесет стотинки/ 
до пълния размер на капитала е внесена от Община Варна като 
допълнителна парична вноска на 30.01.2000 год.” 

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

2181-7-3. Задължава Управителя на “Пазари” ЕООД – Варна в 7-
дневен срок от влизане на настоящото решение в сила да извърши 
необходимите действия за вписване на горепосочените обстоятелства в 
търговския регистър на Варненски окръжен съд, както и да представи за 
прилагане към търговския регистър актуален устав на дружеството, 
съобразен с всички извършени промени към датата на вземане на 
настоящото решение.  

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2181-7-4. Задължава Управителя на “Пазари” ЕООД – Варна, на 

основание чл. 73 ал. 5 ТЗ да представи в Агенцията по вписванията при 
Варненския районен съд нотариално заверено извлечение от устава на 
дружеството, придружено с доказателства за правата на вносителя. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2181-7-5. Задължава управителя на “Пазари” ЕООД-Варна в 

изпълнение на изискванията на Закона за подпомагане на земеделските 
производители да предоставя на регистрираните земеделски 
производители необходимите им търговски площи за продажба на 
плодове и зеленчуци до размера на 50 процента от апортираната в 
капитала на дружеството земя-общинска собственост. 

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

2182-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-5-9302/58/18.07.05 г., Общински съвет – Варна 
приема “Ред, условия и критерии за провеждането на конкурс по 
документи за допълване на списъка с лицензирани оценители за 
изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост”, както следва: 
 



1.  Да се проведе конкурс по документи за допълване на списъка с 
лицензирани оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и 
вещи – общинска собственост. 

2. Конкурсът да бъде проведен по реда на чл. 79 и сл. от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 
а/ физически лица  да са със завършено висше икономическо или 
инженерно образование – магистърска степен или да са юридически 
лица, регистрирани по реда на Търговския закон; 
б/ да имат действащ лиценз, издаден от Агенцията за приватизация; 
в/ минимум пет години опит в изготвяне на експертни оценки на 
недвижими имоти и движими вещи – обект на разпоредителни 
сделки, за физически лица  и минимум три години за юридически 
лица, регистрирани по реда на Търговския закон; 
4. Комплектът документи за участие на кандидатите трябва да 

съдържа: 
а/ заявление за участие; 
б/ диплом за завършено висше образование/икономическо, 

техническо/; 
в/ документ за самоличност / за физически лица/; 
г/ свидетелство за съдимост; 
д/ лиценз, издаден от Агенцията за приватизация; 
е/ съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност и не се 

намира в процедура по ликвидация / за юридически лица/; 
ж/ регистрация по БУЛСТАТ  
з/ удостоверение за актуална съдебна регистрация / за юридически 
лица/; 
и/ удостоверение за липса на задължения към данъчните служби и 

социално-осигурителните фондове; 
к/ служебна бележка за недължими вземания към Община Варна; 
л/ автореференция, съдържаща: 

 списък на оценки на недвижими имоти и движими вещи – 
обект на разпоредителни сделки, завършени от оценителя; 



 референции. 
5.  Комплектът документи да се представи до 16.30 часа в 14-дневен 

срок от публикуване на обявата, в Дирекция “Общинска собственост”, 
отдел “Общинска собственост”, стая № 1205 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна. 

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

7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви 
доклад, който да представи на Кмета на Община Варна за утвърждаване 
със заповед на допуснатите лицензирани оценители. 

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

 2183-7. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 106 от НРПУРОИ,  и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-5-0400/80/06.07.2005 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Владислав” 
бл. 48 подблоково пространство, състоящо се от две помещения с обща 
площ 17,88 кв.м., за нуждите на Областна служба “Пробация” за срок от 
10 години. 
 Община Варна е собственик на имота съгласно АОС № 
2004/11.01.2001 г.  
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описания имот за срок не повече от 10 години с Областна служба за 
пробация. 
 /за – 34, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 

 2184-7. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна  с вх. № ОС-5-9302/133/06.07.05 
г.,  Общински съвет – Варна отменя свое решение № 1014-
3/02.04.1997 г. 



 /за – 35, против – 2, въздържали се – 1/ 

 
2185-7. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 

4,  ал. 1, т.1 и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна, в 
качеството си на едноличен собственик на капитала на “Диагностично-
консултативен център ІІ-Варна” ЕООД, дава съгласие да бъдат 
бракувани следните МПС, собственост на търговското дружество с 
общинско имущество: 

1. Линейка модел ГАЗ 2493 “Волга” с рег. №  В 8076 АБ 
Отчетна стойност 141 33 лв. 
Рама № 546204 
Двигател№ 287М0418 
2. Линейка модел ГАЗ 2493 “Волга” с рег. №  В4540 СС 
Отчетна стойност 50 51 лв. 
 Рама № 1060749  
Двигател№  084013  

 /за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 2186-7. На основание чл.21, ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, във връзка с молба от  доц. д-р Донка Михайлова Иванова, 
Общински съвет – Варна освобождава доц. д-р Донка Михайлова Иванова 
като контрольор на “Медико-техническа лаборатория І – Варна” 
ЕООД.  
 /за – 36, против – 1, въздържали се – 0/ 
 

 
 2187-7. На основание чл.21, ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Медико-техническа лаборатория І – Варна” ЕООД  доц. д-р Донка 
Михайлова Иванова.  
 /за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 2188-7. На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 67, чл. 69, ал. 1, т. 7 и чл. 71, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - 
Варна възлага на Кмета на Община Варна изготвяне на правен, 
финансово-икономически, социален и екологични анализи, мотивирано 



предложение за предоставяне на концесия пред Общински съвет – Варна  
за изграждане и извършване на търговска дейност за задоволяване на 
обществени потребности в сграда етажен гараж, в имот по АОС №  
3474/19.07.2005год. – публична общинска собственост, представляващ - 
УПИ ІІ за етажен гараж, кв.798, 17-ти микрорайон гр.Варна, при граници:  
ул. ”Д-р Железкова”, УПИ ІІІ за комплексно жилищно строителство, ул. 
“Д-р Басанович” и УПИ І “за озеленяване и дере”, както и 
проектодоговор.   
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 2189-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 
от ЗОС Общински съвет – Варна обявява имот по АОС № 3474/19.07.2005 
год. – частна общинска собственост, представляващ УПИ-ІІ за етажен 
гараж, кв.798, 17-ти микрорайон на гр.Варна, при граници: ул.”Д-р 
Железкова”, УПИ ІІІ за комплексно жилищно строителство, ул. “Д-р 
Басанович” и  УПИ І “за озеленяване и дере” за публична общинска 
собственост.  
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 2190-7. На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 67, чл. 69, ал. 1, т. 7 и чл. 71, ал. 2 от ЗОС,  Общински съвет- 
Варна възлага на Кмета на Община Варна изготвяне на правен, 
финансово-икономически, социален и екологични анализи, мотивирано 
предложение за предоставяне на концесия за изграждане и извършване на 
търговска дейност за задоволяване на обществени потребности в сграда 
етажен гараж, в имот  по АОС №  3440/19.07.2005год. – публична 
общинска собственост, представляващ УПИ І за гараж, кв.801, 17-ти 
микрорайон гр.Варна при граници:  ул. ”Д-р Железкова”, УПИ ІІ за 
жилищно строителство, УПИ VІІ за гаражи, ул. “Д-р Басанович” и ул. 
”Болград”, както и проектодоговор. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 2191-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 
от ЗОС Общински съвет – Варна обявява имот по АОС № 
3440/19.07.2005год. – частна общинска собственост, представляващ УПИ-І 
за гараж, кв.801, 17-ти микрорайон гр.Варна, при граници: ул.”Д-р 



Железкова”, УПИ ІІ за жилищно строителство, УПИ VІІ за гаражи, ул. “Д-
р Басанович” и ул. ”Болград” за публична общинска собственост.  
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 
 2192-7. На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна, допълва свое решение № 2095-3/Протокол №30 от 08.07.05 г./  на 
ред 16 със следното име: 
 Румен Николаев Райков ЕГН. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 

 2193-7. На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 
НРУПСЧОВКТД,  Общински съвет – Варна освобождава Красимир 
Симов, по негова устна молба, като представител на Община Варна в 
общото събрание на “Търговски дом” АД. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 
2194-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна възлага на Председателя на Общинския съвет да проведе среща 
на Председателския съвет с членовете на Съвета на директорите на 
“Градски транспорт”-ЕАД и на следващото заседание на ОбС да бъде 
внесена информация за причините за реализираните загуби от 
дейността на “Градски транспорт”-ЕАД към 30.06.2005 г. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 
        

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: 
- разкриване на групи в ОДЗ № 5 “Славейче”, ОДЗ № 24 “Иглика” и 

ЦДГ № 43 “Синчец”; 
- отпускане на сума за облекло на хористите от смесен учителски хор 

“Арс музика”; 
- отпускане на сума за честване на юбилея и провеждането на 

международна конференция на тема “Образователно планиране”. 
 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ – 
Председател ПК “Образование” 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
2195-8.  На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 7 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗНП и чл. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на 
МОН, Общински съвет – Варна разкрива групи в следните общински 
детски градини и заведения: 

 
- ЦДГ № 43 “Синчец”  - 1 група 
- ОДЗ № 5 “Славейче”  - 1 група 
- ОДЗ № 24 “Иглика”  - 1 група 
 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 



2196-8.  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9200/242/18.07.05 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие сумата от 2 600 лв. за бъде 
изразходвана за ушиване на дамски блузи и сака за хористите от смесен 
учителски хор “Арс музика”. 

         Средствата да бъдат изразходвани от бюджета на Други 
дейности по образованието. 

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

           
 
 

2197-8.  На основание чл. 21 ал. 1 т. 6  и т. 8 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-6700/31/18.07.05 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие сумата от 5 000 лв. да бъде 
изразходвана за честването на юбилея на СОУ за деца с увредено зрение 
“Д-р Иван Шишманов” и провеждането на международната конференция 
на тема “Образователно планиране”. 

Средствата да бъдат изразходвани от бюджета на Други дейности по 
образованието. 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 
- провеждане на акредитационна процедура на “ДКЦ-ІV-Варна” – 

ЕООД; 
- отпускане и откази за отпускане на финансови помощи за лечение 

на нуждаещи се граждани; 
- одобряване на договор за възмездно предоставяне за ползване на 

пречиствателно съоръжение към “Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар – Варна”-ЕООД. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – общински съветник, 
член на ПК “Здравеопазване” 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2198-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22 от Наредба 
№ 13/30.07.2003 г. за критериите, показателите и методиката за 
акредитация на лечебните заведения и във връзка с молба от управителя 
на “ДКЦ ІV-Варна”-ЕООД с вх. № ЗР-5-9903(3)/25.04.2005 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура 
на “ДКЦ ІV – Варна”-ЕООД и съгласува комисия по самооценяване, както 
следва: 

- д-р Жасмина Тодорова  - хирург 
- д-р Марияна Бочева   - алерголог 
- Гинка Милчева    - мед. сестра 
- Радка Панайотова   - гл. счетоводител 
- Йорданка Бончева   - специалист “ТРЗ и кадри” 
/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
 2199-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ВЕЛИКО ТОДОРОВ НЕДКОВ – ЕГН  
, гр. Варна, кв. “Левски”, ул. “Кокиче”, бл. 9, ап. 61, молба вх. № СДЖ-5-
94.В/2/21.03.2005 г., с диагноза: Открита фрактура на лява глезенна става, 
и закрита фрактура на десен подколенник в средна трета – 600 лв. за 
закупуване на консумативи за ортопедична операция. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2200-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ЗВЕЗДАНА НИКОЛОВА 
ЛЕФТЕРОВА – ЕГН, гр. Варна, ул. “Емануил Манолов” № 15, молба вх. 
№ РД-5-94.З/10/22.03.2005 г., с диагноза:  хроничен обострен 
необструктивен пиелонефрит  - 100 лв. за закупуване на лекарствени 
средства, частично реимбурсирани от НЗОК. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2201-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на КИЦА СИМЕОНОВА ВЕЛЕВА – 
ЕГН  , гр. Варна, ул. “Цар Освободител” № 109, вх.А, ет.1, молба вх. № 
СДЖ-4-94.К/2/28.03.2005 г.,  с диагноза: Фрактура на бедрената шийка 
закрита в ляво - 400 лв. за закупуване на консумативи,  необходими за 
операцията. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
  
 2202-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ – ЕГН, 
гр. Варна, кв.“Младост”, бл.140, вх.3, ет.8, ап.74, молба вх. № РД-5-
94.Д/69/14.04.2005 г.,  с диагноза: лека умствена изостаналост, органично 
налудно шизофреноподобно разстройство, афективно разстройство, 
хипертонична болест, ЕР на ТЕЛК – 75% намалена работоспособност – 
200 лв. за закупуване на  Карзил, Хепамерц, Диклофенак, 
нереимбурсирани от НЗОК. 

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



 2203-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДОБРИ ЙОВЕВ ЖЕЧЕВ – ЕГН  , гр. 
Варна, ж.к. “Младост”, бл. 140, вх.2, ет.2, ап.29, молба вх. № СДЖ-5-
94.Д/21.04.2005 г., с диагноза: афективни психози, периодична депресия, 
херния параумбиликалис  -  200 лв. за закупуване на консумативи за 
оперативната интервенция. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2204-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МАРИНКА ДИМИТРОВА 
НИКОЛОВА – ЕГН, гр. Варна, ул. “Карамфил”, бл.11, ет.4, ап.18, молба 
вх. № ЗР-5-94.М/7/19.04.05 г. - 300 лв. за закупуване на консумативи за 
ортопедична операция на майка й Недялка Димитрова Великова, ЕГН: 
********** с диагноза: Перитрохартерно счупване на бедрена кост. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2205-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на СЪБИ НИКОЛОВ СЪБЕВ – ЕГН, гр. 
Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл.304, вх.2 ет.2, ап.17, молба вх. № ОС-5-
94.С/20/21.04.2005 г. с диагноза на сина му Никола Събев Николов с ЕГН: 
********** – Хронична бъбречна недостатъчност, хроничен гломеруло 
нефрит, синдром на Фанкони, ренална остео дистрофия, симптоматична 
пневмония, малнутриция - 500 лв. за закупуване на Миакалцик, Хитозан, 
Кодицепс. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2206-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ТАТЯНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА  
ЕГН –, Варна, ж.к. “Младост”, бл.142, вх.2, ет.5, ап.35, молба вх. № РД-5-
94.Т/39/16.05.2005 г.,  с диагноза: Състояние след тотална тиреоидектомия 
по повод неоплазма на щитовидната жлеза, съчетана травма след 
катастрофа. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и оперативна 
интервенция за премахване на остатъчни стъклени парчета по лицето. 

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



 2207-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ЮРФЕТ САЛИ  ЮСУФ - ЕГН, гр. 
Варна, ул. “Георги Георгиев” № 1, молба вх. № РД-5-94.Ю/9/12.05.2005 г., 
с диагноза: хроничен обострен гастрит - 150 лв. за закупуване на 
лекарствени средства, частично реимбурсирани от НЗОК. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2208-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МАРИЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ  - ЕГН, 
гр. Варна, ул. “Дубровник”, бл.16, ет.2, ап.7, молба вх. № СДЖ-5-
94.М/8/31.03.2005 г., с диагноза: Бронхиална астма, синдром на Рейно, 
депресивна невроза и страховохиподепресивен синдром – 100 лв. за 
закупуване на лекарствени средства,частично реинбурсиране от НЗОК.  

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2209-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ЩИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ - 
ЕГН, гр. Варна, ж.к. “Виница”, ул. “Лозарска” № 8, молба вх. № РД-5-
94.Щ/12/20.04.2005 г., с диагноза: Остеоартроза и сродни състояния след 
повторна двуполюсна ендопротеза на лява тазобедрена става  - 1300  лв. за 
закупуване на тазобедрена  протеза.  

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2210-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на КРЪСТИНКА АНГЕЛОВА 
ИВАНОВА - ЕГН  , гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Пролет” № 6, молба 
вх. № ЗР-5-2400/6/20.04.2005 г., с диагноза: Хроничен дуоденит, 
хроничен, обострен, повърхностен гастрит, рефлукс езофагит, депресивна 
невроза, ИБС, ХБ ІІІ ст. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 
частично реимбурсирани от НЗОК. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2211-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МАРИНКА ЯНЕВА ПАНОВА – ЕГН, 
гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл.2, вх.5, ет.3, ап.7, молба вх. № ЗР-5-



94.М/17/28.05.05 г.,  с диагноза на съпруга й Кирил Александров Панов 
ЕГН:– Фрактура на бедрената шийка, закрита в дясно – 400  лв. за 
закупуване на консумативи за ортопедична операция. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2212-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на АЛДИН ДЕМИРОВ АЛДИНОВ - 
ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Рожен” № 3, молба вх.№ ОС-5-
94.А/16/18.04.2005 г.,  с диагноза: Остатъчна латентна хемипареза в ляво 
след ЧМТ с фрактури на черепа и мозъчна контузия – 200  лв. за 
закупуване на лекарствени средства – частично реинбурсиране от НЗОК. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2213-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ИРИНА ПЕТРОВА ГАБЕРСКА - 
ЕГН, гр. Варна, кв. “Победа”, бл.5, вх.Е, ет.2, ап.80, молба вх. № ЗР-5-
94.И/1/22.04.2005 г.,  с диагноза на сина й – Илиан Тихомиров Габерски на 
3 г. – хомозиготна бета таласемия - 2000  лв. за закупуване на  перфузор и 
консумативи. 

/за – 36, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 2214-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на САШО СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ - 
ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Рожен” № 4, молба вх. № ОС-5-94. 
С/21/21.05.05 г.,  с диагноза Са тестис, орхиектомия декстра, левостранен 
радикуларен синдром, афективно разстройство – 200  лв. за закупуване на 
лекарствени средства частично реинбурсирани от НЗОК. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2215-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДИМИТЪР АТАНАСОВ МАРИНОВ 
- ЕГН, гр. Варна, ул.“Свобода” № 23, молба вх. № ОС-5-
94.Д/11/05.04.2005 г.,  с диагноза: Хеморагичен мозъчен инсулт в дясна 
хемисфера, ХБ ІІІ ст., неоцеребеларен синдром в дясно - 250 лв. за 
закупуване на лекарствени средства, частично реинбурсирани от НЗОК. 

/за – 36, против – 1, въздържали се – 0/ 



 
 
 2216-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ЛЮБОМИР ТОНЕВ КЮЧУКОВ - 
ЕГН, гр. Варна, кв. “Чайка”, бл.22, вх.А, ет.10, ап.55, молба вх. №  РД-5-
94.Л/26/11.05.2005 г.,  с диагноза: Вродени аномалии на очите, 
фиброплазия ретро ленталис окули синистра, липса на периферно зрение 
на дясно око, абсолютна слепота на ляво око  - 500  лв. за закупуване и 
поставяне на очна леща в София. 
 /за – 36, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 2217-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА КОСТОВА 
- ЕГН, гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 14, молба вх. № РД-5-
94.Т/18/11.03.2005 г. с диагноза: Хроничен дуоденит, рефлукс езофагит, 
ексудативен антрален гастрит  - 100  лв. за закупуване на медикамента 
Улкопрол. 
 /за – 34, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 2218-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДЕНИЦА ИЛИЕВА МИХОВА - ЕГН 
**********, гр. Варна, ул.“Ф. Ж. Кюри” № 51, вх.Б, ап.40, молба вх. №  
РД-5-94.Д/41/17.03.2005 г.,  с диагноза: Захарен диабет, лош контрол, 
диабетна ретинопатия, диабетна полиневропатия, ИБС, ХБ ІІІ ст. - 300 лв. 
за закупуване на операционен комплект за катаракта. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2219-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДОНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА - 
ЕГН, гр. Варна, ул. “Петър Райчев”, бл.3, вх.Г, ап.70, молба вх. № ЗР-5-
94.Д./4/15.06.2005 г.,  с диагноза:  хроничен хепатит в тласък - 500 лв. за 
закупуване на лекарствени средства, частично реимбурсирани от НЗОК. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 2220-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДЕЧО РАЙЧЕВ РУСЧЕВ - ЕГН 



**********, гр. Варна, ул.“Проф. Кирил Попов” № 12, молба вх. № РД-5-
94.Д/105/13.05.2005 г.,  с диагноза: Са на простатната жлеза, 
инконтиненцио урине, постоянен катетър, дискова херния, ХСН ІІ функ. 
Клас, ХСБ ІІІ ст., - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 
частично реинбурсирани от НЗОК. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2221-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РУМЯНА ИВАНОВА БОЙЧЕВСКА - 
ЕГН, гр. Варна, кв.“Чайка”, бл.49, вх.В, ет.1, ап.4,  молба вх. № ЗР-5-
94.Р/7/03.05.2005 г.,  с диагноза: ДЦП пирамидна форма, остатъчна лека 
спастична квадрипареза, чернодробна стеатоза - 150 лв. за закупуване на 
лекарствени средства, частично реимбурсирани от НЗОК. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2222-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на АЛБЕНА ДИМЧЕВА ПЕТРОВА - 
ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Пролет” № 6, молба вх. № РД-5-
94.А/82/29.04.2005 г с диагноза: Бронхиална астма, хронична 
желязодефицитна анемия,конверзионно разстройство  - 150 лв. за 
закупуване на лекарствени средства, частично реинбурсирани от НЗОК. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2223-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ПЕТЪР САРАНДЕВ ПЕТРОВ - ЕГН, 
гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Ст. Разин” № 5, молба вх. № РД-5-
94.Р/52/21.04.2005 г. с диагноза: Стар миокарден инфаркт, ИБС, 
Състояние след инплантация на пейсмейкър, захарен диабет тип ІІ, 
диабетна полиневропатия на долни крайници, херпес зостер хроничен  - 
350  лв. за закупуване на лекарствени средства частично реинбурсиране от 
НЗОК.  
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2224-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА – 



ЕГН, гр. Варна, ул.“Патриарх Евтимий” № 40, вх.А, ет.1 ап.2, молба вх. № 
ОС-5-94.В/17/27.04.2005 г., с диагноза на съпруга й Георги Николов 
Георгиев, ЕГН: ********** – Състояние след паренхиматозно 
субарахноидален кървоизлив при руптура на предна съединителна артерия 
и клипсиране на същата, остатъчна десностранна, централна хемипареза, 
частична сензомоторна афазия, психоорганичен синдром, епизодични 
делири, състояние след постоперативно трахеостомиране, гноен бронхит  - 
2500 лв. за медикаментозно лечение, рехабилитация и за осигуряване на 
естествени ежедневни нужди – лечението на този вид мозъчен кръвоизлив 
не фигурира в списъка по НЗОК. 
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 
 2225-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РАЧО ДОНЧЕВ ПЕНЧЕВ - ЕГН, гр. 
Варна, ул. “Петко Стойнов” № 3, бл.В, вх. Б, ет.2, ап.10, молба вх. № РД-
5-94.Р/47/19.04.2005 г.,  с диагноза: холициститис хроника, ХОББ, 
бронхитна форма в тласък, ХМ 3 ст., ИБС  - 200 лв. за закупуване на 
лекарствени средства. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2226-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МАРИЯ ТРИФОНОВА ПЕТРОВА - 
ЕГН, гр. Варна, ул. “Топола” № 17, ап.2, молба вх. № ЗР-5-94-
М/6/18.04.2005 г. с диагноза: Катаракт  - 300  лв. за закупуване на очна 
леща. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 2227-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на АХМЕД БЕКИР САЛИ  - ЕГН, гр. 
Варна, кв. Аспарухово, ул. “Дж. Гарибалди” № 4, молба вх. № ОС-5-
94.А/18/21.04.2005 г., с диагноза: Латерална дискова херния на Л4 и Л5, 
левостранен лумбосакрален радиколит  - 200 лв. за закупуване на 
лекарствени средства, частично реинбурсирани от НЗОК. 
 /за – 35, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 



 2228-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МИНКА СТАНЕВА КОТЛАРОВА - 
ЕГН, гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл.51, вх.5, ет.4, ап.102, молба вх. № 
ОС-5-94.М/19/14.04.2005г.  с диагноза: Катаракт - 600  лв. за закупуване на 
очни лещи.  
 /за – 31, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 
 2229-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РОЗА ЦОНКОВА ЖЕЧЕВА - ЕГН, 
гр. Варна ул.“Пробуда” № 200 А, молба вх. № РД-5-94.Р/48/19.04.2005 г., 
която отглежда сама двете си деца на една и половина и на пет години, 
заболели през месец февруари от пневмония от неуточнен причинител  - 
200 лв. за закупуване на лекарствени средства  за долекуване на децата. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2230-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на НЕВЕНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА - 
ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Народни будители” № 49, ет.8, 
ап.138, молба вх. №   ОС-5-94.Н/10/13.05.2005г. с диагноза: параноидни 
състояния – 71-90% НТР, съгласно ЕР на ТЕЛК, придружаващи 
заболявания – остеохондроза С5-С6-С7 със сублуксация на ниво С4, С5 – 
250 лв. за закупуване на лекарствени средства, частично реимбурсирани 
от НЗОК – ВЕРАЛ Мовалис, Лексотан, Еналаприл. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2231-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МИЛКА НИКОЛОВА СТАТЕВА - 
ЕГН, гр. Варна, ул.“Самарско знаме” № 1, вх.В, ет.6, ап. 65, молба вх. № 
РД-5-94.М/100/20.04.05 г., с диагноза: Хипертонична болест ІІ-ІІІ степен, 
Хипотиреоидизъм /следоперативно/ - 200 лв. за закупуване на лекарствени 
средства, частично реимбурсирани от НЗОК. 
 /за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 



 2232-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на СТЕФКА СТЕФАНОВА 
МУТАФОВА - ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Рожен” № 4, молба 
вх. № ОС-5-94.С/28/11.05.2005 г.,  с диагноза: Огнищна туберкулоза на 
белите дробове, тиреотоксикоза, захарен диабет ІІ тип, дуоденална язва, 
БКБ - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, частично 
реинбурсирани от НЗОК. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2233-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РУМЕН СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ - 
ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”,  ул. “Рожен” № 4, молба вх. №  ОС-5-
94.Р/14/04.05.05 г., с диагноза: дуоденална язва, състояние след ексизия на 
перфорирала булбарна язва, пилоропластика, състояние след тънкочревна 
резекция, депресивна невроза - 250 лв. за закупуване на лекарствени 
средства, частично реимбурсирани от НЗОК. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2234-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РАДОМИР ПЕНЕВ МИХАЙЛОВ - 
ЕГН, гр. Варна, ул.“Гладстон”, бл.1, вх.А, ап.10, молба вх. № ЗР-5-
94.Р/8/09.05.2005г.  с диагноза: шизофренни психози, псориазис  - 200 лв. 
за закупуване на медикамента Дайвонекс. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2235-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на АНЕЛИЯ СЪБИНОВА ЯНКОВА - 
ЕГН, гр. Варна, ул. “Самарско знаме” № 31, молба вх. № ЗР-5-
94./А/10.05.2005 г., с диагноза: бъбречно-каменна болест, хроничен 
цистопиелит, хидронефроза 1 ст. -  100 лв. за закупуване на лекарствени 
средства, частично реимбурсирани от НЗОК. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 



 2236-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ХАТЧЕ АХМЕД ИСМАИЛ - ЕГН, гр. 
Варна, кв. “Аспарухово”, ул.“Браила” № 2, молба вх. №  ЗР-5-
94.Х/1/18.05.2005 г., диагноза на сина й Георги Илиев Георгиев - 6 г., 
ехинококоза, киста на черен дроб, ортикария, аденоидна вегитация, 
извършена му е оперативна интервенция - ехинококетомия - 100 лв. за 
следоперативно лечение и подобряване на състоянието. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 2237-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ЯНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА -  
ЕГН, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” 36, вх.2, ет.1, ап.34, молба вх. № РД-
5-94.Я/13/25.04.05 г. с диагноза на дъщеря й АНКА АТАНАСОВА 
АСЕНОВА - ЕГН, усложнение след раждане, дифузен перитонит, ДИК-
синдром, обсервацио ТУ ларингис - 300 лв. за закупуване на лекарствени 
средства за следоперативно възстановяване. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 2238-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МИГЛЕНА МАРИНОВА НЕДЕВА - 
ЕГН, гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл.21, ап.71, молба вх. № РД-5-
94.М/139/27.05.2005 г., с диагноза: ендометриоза - 2400 лв. за закупуване 
на медикамента Золадекс. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 2239-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РОЗА АНГЕЛОВА АСЕНОВА - ЕГН 
**********, гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, ул.”Станислав Доспевски” № 
7, молба вх. № ЗР-594.Р/3/25.04.2005 г., диагноза на дъщеря й КАМЕЛИЯ 
АСЕНОВА АТАНАСОВА - ЕГН, двустранна вродена катаракта, афакия 
окули, луксацио коксе конгенитус, ретардацио менталис - 300 лв. за 
закупуване на консумативи за ортопедична операция. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 



 
 2240-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на СТЕЛИЯНА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА – 
ЕГН, гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл.155, ет.9, ап.56, молба вх. № ОС-5-
94.С/11/17.03.2005 г., диагноза: МСБ, исхемичен мозъчен инсулт, ХБ 3 ст., 
синдром на левостранна централна хемипареза - 200 лв. за закупуване на 
лекарствени средства, частично реимбурсирани от НЗОК. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2241-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МАРГАРИТА АНГЕЛОВА 
ЖЕЛЯЗКОВА – ЕГН, гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, ул.”Наум” № 10А, 
молба вх. № ОС-5-1000/35/25.04.2005 г., диагноза на дъщеря й АНЕЛИЯ 
ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА - ЕГН **********, хронична миеологенна 
левкемия, състояние след алогенна костно-мозъчна трансплантация на 
периферни хемопоетични стволови клетки - 1000 лв. за провеждане на 
активно лечение. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2242-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на  ДОНКА ЙОСИФОВА РАЙЧЕВА - 
ЕГН, гр. Варна, ул. “Свобода” № 1, ет.3, ап.10, молба вх. № РД-5-
94.Д/101/04.05.2005 г., диагноза на дъщеря й РОКСАНА ДОНКОВА 
РАЙЧЕВА - ЕГН **********, хемангиом - 100 лв. за следоперативна 
медикаментозна терапия. 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2243-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МИЛЕНА ПЕТКОВА КОВАЧЕВА – 
ЕГН **********, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Искър” № 39, вх.Б, 
ет.4, ап.23, молба вх. № РД-5-94.М/180/29.06.2005г.; диагноза на майка й 
РАДА ГОРАНОВА ЯКИМОВА, ЕГН– Обструктивна вътрешна 
хидроцефалия, гигантска аневризма на лява вътрешна сънна артерия 
/каротидоофталмична/ – 3000 лева. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2244-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АНКА 



АТАНАСОВА ЧАКЪРОВА - ЕГН, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 222, молба 
вх. № РД-5-94.А/77/25.04.2005 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение - получила е целева помощ по Наредба № 5 на МТСП; 
има постоянен доход от пенсия; не са изчерпани възможностите за 
подпомагане от роднини. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 2245-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на КОСТАДИН 
СТАНИСЛАВОВ ВАНГЕЛОВ - ЕГН, гр. Варна, ул. “Горски пътник” № 2, 
молба вх. № СДЖ-5-94.К/3/31.03.2005 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение - лицето е обект на социално подпомагане от 
м.декември 2003 г.; подпомага се с месечна социална помощ по чл.9 от 
ППЗСП; получил е и целева помощ по Наредба № 5 на МТСП; няма 
инцидентно възникнало събитие. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 2246-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АТЧЕ ЕНВЕР 
ЯШАР - ЕГН, гр. Варна, ул. “Гривица” № 33, молба вх. № ЗР-5-
2400/6/20.04.2005 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение 
- направените оперативни интервенции са по клинична пътека на НЗОК. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 2247-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на НАДЕЖДА 
ЗЛАТКОВА ЙОСИФОВА - ЕГН, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 188, молба 
вх. № СДЖ-5-94.Н/5/07.04.2005 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение - лицето Надежда Йосифова и съпруга й са били 
отписани от Бюрото по труда, поради отказ за работа; получават семейни 
помощи за деца  по чл.7 от ЗСПД. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 2248-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на СТЕФКА 



СТОЯНОВА ДРОХЛЕВА - ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул.”Искър” 
№ 2А, молба вх. № ОС-5-94.С/19/19.04.2005 г. - няма основание за 
отпускане на средства за лечение - молбата й е за отпускане на помощ за 
внука й; на бащата на детето са осигурени всички права по ЗИХУ, ЗСПД; 
ежемесечно получава помощ по чл.43 от ЗИХУ, по чл.7, ал.6 от ЗСПД и по 
чл.25, чл.29 по ППЗИХУ; предоставено му е и безплатна винетка затова, 
че обгрижва болното дете; на детето е предоставена преференциална карта 
за пътуването му до учебно заведение; липсва инцидентно възникнала 
нужда, налагаща отпускането на средства за лечение. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 2249-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на КАРАМФИЛКА 
МЕТОДИЕВА СТЕФАНОВА - ЕГН, гр. Варна, ул. “Осогово” № 14, молба 
вх. № СДЖ-5-94.К/1/22.03.2005 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение - семейството на г-жа Стефанова е подпомагано през 
2004 г. с месечна помощ по чл.9 от ППЗСП; подпомагането е прекратено 
поради прекратена регистрация в Дирекция “Бюро по труда” на 
Карамфилка Стефанова, след отказ от предложена работа; съгласно 
становище на РЗОК и РЦЗ, здравословният проблем на г-жа Стефанова ще 
бъде разрешен безплатно по клинична пътека. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 2250-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ПЕТЪР 
АПОСТОЛОВ РАДЕВ - ЕГН, гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, бл.217, вх.3, 
ап.72, молба вх. № СДЖ-5-94.П/3/15.03.2005 г. - няма основание за 
отпускане на средства за лечение - лекарствените средства, които са 
необходими за лечение се покриват частично от НЗОК; месечният доход, с 
който разполага семейството е достатъчен за покриване на разходите; 
няма възникнала екстремална ситуация, с която лицето да не е в състояние 
да се справи с наличните си доходи. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
 
 2251-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АЛЕКСАНДЪР 



НЕДЕВ НЕДЕВ - ЕГН, гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, бл.11, вх.11, ет.1, 
ап.25, молба вх. № ОС-5-94.А/15/15.04.2005 г. - няма основание за 
отпускане на средства за лечение - семейството не е изчерпало всички 
финансови възможности; медикаментите, необходими за лечението на г-н 
Недев се покриват частично от НЗОК; месечният доход на семейството и 
финансовите възможности на близките са достатъчни за покриване на 
разходите; клиентът и съпругата му имат отпуснати помощи на основание 
чл.25, чл.26 и чл.29 от ППЗИХУ. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 5/ 
 
 
 2252-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на НЕДЖМИЕ 
ИСМАИЛ АЛИ - ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Яш” № 5, молба 
вх. № СДЖ-5-94.Н/2/28.03.2005 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение - г-жа Али е в състояние с наличните финансови 
средства да задоволи необходимостта от провеждане на лечение; липсва 
инцидентно възникнала потребност от финансова подкрепа за лечение. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 2253-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АННА 
НАСКОВА АТАНАСОВА - ЕГН, гр. Варна, ул. “Калач” № 48, молба вх. 
№ ОС-5-94.А/9/28.03.2005 г. - няма основание за отпускане на средства за 
лечение -  лицето и домакинството, в което живее са обект на социално 
подпомагане; получават месечни помощи по чл.9 (1,3) от ППЗСП и по 
Наредба № 5 на МТСП; не са налице инцидентно възникнали нужди за 
оказване на финасова помощ за лечение. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 
 2254-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ШУКРИЕ 
САЛИМ ХЮСЕИН - ЕГН, гр. Варна, ул. “Огоста” № 6А, молба вх. № 
СДЖ-5-94.Ш/1/31.03.2005 г. - няма основание за отпускане на средства за 
лечение - лицето не е обект на социално подпомагане, не е подавало молба 
за помощи към Бюро за Социално подпомагане “Победа 1”; консултирана 
е за възможностите за подпомагане с целева помощ; не е налице 



инцидентно възникнал проблем, което не предполага отпускането на 
парична помощ за лечение. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 
 2255-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на МЕЛИХА 
ЯШАРОВА ХАСАНОВА - ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Браила” 
№ 5, молба вх. № ОС-5-94.М/24/12.05.2005 г., лицето е с адресна 
регистрация - горепосочената, но не живее на посочения адрес. 
 /за – 27, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
 
 2256-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ТЕМЕНУЖКА 
ЦОНКОВА ЖЕЧЕВА - ЕГН, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 200а, молба вх. 
№ РД-5-94.Т/35/04.05.2005г.  - няма основание за отпускане на средства за 
лечение - лицето се подпомага от Дирекция “Социално подпомагане” - 
Варна по всички възможни направления, освен по чл.29 от ППЗИХУ; 
заболяването не изисква поддържаща медикаментозна терапия; няма 
възникнало инцидентно събитие, налагащо отпускането на финансова 
помощ. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 3/ 
 2257-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на РУМЯНА 
МАРИНОВА ЯНЕВА - ЕГН, гр. Варна, кв. “Възраждане”, бл.72, вх.Д, ет.3, 
ап.90, молба вх. № РД-5-94.Р/51/25.04.2005 г. - няма основание за 
отпускане на средства за лечение - Бюро “Социално подпомагане” е 
подпомагало г-жа Янева през 2005 г. по ППЗИХУ, чл.25, чл.26 и чл.43; от 
25 април 2005 г., по изключение, е подновен трудов договор и е 
преназначена по изключение на работа като “Личен асистент” на детето 
си. Начисляват й се и определените добавки. Не е налице инцидентно 
възникнала потребност за отпускане на финансова помощ за лечение. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 2258-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ВЪРБИНКА 
ИЛИЕВА КОЧЕВА - ЕГН, с. Каменар, ул. “Момина сълза” № 16, молба 
вх. № СДЖ-5-94.В/5/22.03.2005 г. - няма основание за отпускане на 



средства за лечение - семейството се подпомага, съгласно чл.25 и чл.29 от 
ППЗИХУ и са получили целева помощ, съгласно Наредба 5 на МТСП; към 
настоящия момент няма инцидентно възникнало събитие, налагащо 
отпускането на финансова помощ за лечение. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 2259-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ИВАНКА 
ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА – ЕГН, гр. Варна, ул. “Йордан Йовков” бл.9А-А-
2-13, молба вх. № ОС-5-94.И/9/18.03.2005 г. - няма основание за отпускане 
на средства за лечение - лицето е с ЕР на ТЕЛК 98,35% намалена 
работоспособност, за което получава добавка към пенсията си. Подпомага 
се по Наредба № 5 на МТСП. Предстои изготвяне на социална анкета по 
Закона за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Към 
момента няма инцидентно възникнала потребност за отпускане на 
средства за лечение. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
 2260-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на БЕДРИЕ 
МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА  ЕГН, гр. Варна, ул.“Наум” № 43, молба вх. 
№ РД-5-94.Б/26/07.04.2005 г. - няма основание за отпускане на средства за 
лечение - лицето е освидетелствано с РЕ на ТЕЛК с определени 75% ТНР 
(трайно намалена работоспособност); лицето има подадена молба за 
социална оценка по чл.12 от ЗИХУ; по повод на заболяването е 
диспансеризирана и получава необходимите за лечението й лекарства чрез 
НЗОК; има решение от НОИ за разсрочено плащане на дължими здравни 
осигуровки за минало време и правата й са възстановени; към момента 
няма инцидентно възникнало затруднение за отпускане на финансови 
средства за лечение. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 
 2261-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ДИМИТРИЧКА 
ДИМОВА ДОБРЕВА  - ЕГН, гр. Варна, ул. “Херцен” № 3, молба вх. № 
РД-5-94.Д/46/24.03.2005 г. - няма основание за отпускане на средства за 
лечение - семейството се подпомага с месечна социална помощ на 
основание чл.9 (1, 3), т.5, 7 от ППЗСП, месечна помощ по чл.7, ал.1 от 



ЗСПД и целева помощ по Наредба № 5 на МТСП; по повод възникналия 
здравословен проблем й е отпусната еднократна социална помощ на 
основание чл.16, ал.1 от ППЗСП през м.март 2005 г.; с получената 
еднократна социална помощ лицето е в състояние да се справи със 
здравословния проблем. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
 
 2262-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на СУЛТАНКА 
АНДОНОВА ШИКОВА - ЕГН, гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик”, бл.3 вх.2, 
ет.3, ап.57, молба вх. № СДЖ-5-94.С/13/18.04.2005 г. - при извършените 
неколкократни проверки на посочения адрес от социалния работник в 
Дирекция “Социално подпомагане”, лицето не е открито на посочения 
адрес и не може да се направи социална анкета. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 2263-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЗЮМБЮЛКА 
АЛДИНОВА АЛДИНОВА - ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. 
“Балкапан”  № 3, молба вх. №  РД-5-94.З/12/13.04.2005 – няма основание 
за отпускане на средства за закупуване на лекарствени средства, тъй като 
се реимбурсират от НЗОК. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 
 2264-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЕСНА ХАСАН 
КАРАНИ - ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Пролет” № 3, молба вх. 
№ ОС-5-94.Е/10/15.04.2005 г.,  - няма основание за отпускане на средства 
за лечение - доходът на семейството е 350 лв. от пенсии и социални 
помощи. Лекарствените средства, необходими на г-жа Карани се 
реимбурсират от НЗОК. 
 /за – 27, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 
 2265-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на РАДКА 
ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН, гр. Варна, ул.“Студентска”, бл.14, вх.Д, 



ет.3, ап.62, молба вх. № РД-5-94.Р/2/07.04.2005 г. - няма основание за 
отпускане на средства за лечение. Лицето се подпомага по Наредба № 5 на 
МТСП. Получава месечна добавка за социална интеграция, съгласно 
чл.25, чл.26, чл.28 и чл.29 от ППЗИХУ. Изписаните й лекарствени 
средства са напълно реимбурсирани от НЗОК. 
 /за – 27, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 2266-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на КОНСТАНТИН 
НИКОЛОВ КАЛЕШЕВ - ЕГН, гр. Варна, кв. “Чайка”, бл.68, вх.Г, ет.2, 
ап.29, молба вх. № ОС-5-94.К/11/22.04.2005 г. - няма основание за 
отпускане на средства за лечение. Медикаментите, които ползва, се 
реимбурсират от НЗОК и ползва 75% намаление като ветеран от войните. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 4/ 
 
 2267-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ХАБИБЕ 
СЮЛЕЙМАН САЛИ - ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Пролет” № 
3, молба вх. № ОС-5-94.Х/11/22.04.05 г. - няма основание за отпускане на 
средства за лечение - г-жа Сали до момента не е депозирала молба за 
социална помощ в Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене.  
При  провеждане  на социална анкета в дома й е консултирана по 
отношение ползването на месечна добавка за социална интеграция по 
ППЗИХУ. Медикаментите, които използва са почти изцяло 
реимбурсирани от НЗОК. 
 /за – 27, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 2268-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на РОЗА 
МИХАЙЛОВА КАВАЛДЖИЕВА - ЕГН, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. 
“Розова долина” № 31, молба вх. № ОС-5-94.Р/13/28.04.2005 г- няма 
основание за отпускане на средства за лечение. Лекарствените средства за 
лечение на епилепсия са изцяло реимбурсирани от НЗОК. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 2269-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АЛБЕНА 



ЖИВКОВА МАРИНОВА - ЕГН, гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 
12А, молба вх. № РД-5-94. А/64/13.04.05 г. - няма основание за отпускане 
на средства за лечение. Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни 
права, предписаната й рехабилитация е по пътека към НЗОК. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

2270-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 
4, ал. 1, т. 1 и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна, в 
качеството си на едноличен собственик на капитала на “Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна” 
ЕООД одобрява договор за възмездно предоставяне за ползване на 
пречиствателно съоръжение към областния диспансер, като дава съгласие 
на управителя на дружеството д-р Иван Йорданов Митишев да сключи 
договор с фирмите-ползватели, съгласно приложение. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка десета 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 задоволяване на социални и битови нужди. 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – 
Председател ПК «Социални дейности» 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 2271-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.Ж/1/05.04.2005 г. и на база социален 
статус (лицето е с 79 % трайно намалена работоспособност, дохода се 
формира единствено от пенсия, съжителства с внучката си и нейното дете 
в едностайно жилище), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ЖЕЧКА СТОЯНОВА 
КОСТОВА  - ЕГН, гр. Варна, ул.”Осогово” № 18 – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 
 2272-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№  ОС-5-94.Д/8/22.03.2005 г. и на база социален 
статус    (лицето е вдовица с 99 % трайно намалена работоспособност, 
дохода се формира само от пенсия, съжителства с единия си син който е 
безработен), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 100 лв. на      ЯНКА ДИМИТРОВА 



ГЕОРГИЕВА- ЕГН, гр.Варна, ул.”Славянска” № 16, ет. 2, ап. 3 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 
 2273-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№  РД-5-94-Г/47/22.03.2005г.,  и на база социален 
статус (лицето е пенсионер с 50% трайно намалена работоспособност 
(ТНР), живее на квартира свободен наем, дохода се формира единствено 
от пенсия),Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 100 лв. на ГИНА ПАНАЙОТОВА 
КОЛЕВА   - ЕГН, гр.Варна, ул.”Цар Освободител” № 23Б – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 
 2274-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№  РД-5-94.А/44/21.03.2005 и на база социален статус   
(лицето е със 75 % трайно намалена работоспособност дохода се формира 
единствено от пенсия съжителства с двете си деца едното от които е 
непълнолетно), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 100 лв. на АНКА ТОМОВА ЙОРДАНОВА 
- ЕГН, гр.Варна, ул. “Доброволци” вх.15, ет.6, ап.39 – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 
 2275-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№  РД-5-94.Е/29/25.03.2005 г. и на база социален 
статус    (лицето е вдовица единствения и доход се формира от пенсия, 
починал е малкия й син с когото е съжителствала), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
100 лв.   на  ЕЛЕНКА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА  - ЕГН, гр.Варна, кв. 
“Аспарухово”, ж.к. “Дружба” бл.17,вх. В, ет.2, ап.21– за частично 
покриване разходи за погребение. 

  /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2276-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.К/29/02.03.2005 г. и на база социален 



статус     (лицето е с 82 % трайно намалена работоспособност, 
съжителства със сина си, който е с 75 % трайно намалена 
работоспособност), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. КИЧКА ХРИСТОВА 
СТОЙЧЕВА - ЕГН, гр.Варна, кв.”Виница”, ул.”Китен” № 6А – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2277-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Л/24/27.04.2005 г. и на база социален 
статус    (лицето е с чернодробна цироза, било е на лечение през месеците 
март-април, за което е взело пари на заем, съжителства със съпруга си и 
двете им пълнолетни деца – синът е студент, дъщерята безработна), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на ЛИДИЯ ДИМИТРОВА МИХОВА - ЕГН, 
гр.Варна, бул.”Цар Освободител” № 107, вх. Б, ет. 2, ап. 9  – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 
 2278-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.А/9/13.01.2005 г. и на база социален статус     
(лицето е със 61% трайно намалена работоспособност, живее при лоши 
санитарно-хигиенни условия, има пълнолетен син който изтърпява 
наказание “лишаване от свобода”), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
АНИФЕ ХЮСЕИН БЕКИР - ЕГН, гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” № 105– 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2279-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№   ЗСР-5-94.К/2/23.02.2005 г. и на база социален 
статус (и след възникнал пожар в ж.к. “Дружба” бл. 19 е изгоряло 
жилището и покъщнината му, към настоящия момент обитава барака в 
местност “Боровец”), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на КОСТАДИН 
ХРИСТОВ ТРЪНЧЕВ - ЕГН, гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ж.к “Дружба”, 



бл. 19, вх. В, ет. 4 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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

 2280-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№  СДЖ-5-94.М/12/27.04.2005 г. и на база социален 
статус  (доходът й се формира единствено от пенсия, освидетелствана е с 
81 %  трайно намалена работоспособност, обитава жилище в лошо 
техническо състояние, ползва лекарства, част от които частично не се 
реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на МАРИЙКА 
АТАНАСОВА ДИМИТРОВА - ЕГН, гр.Варна, кв. “Владиславово” бл. 
309, вх. 2, ет. 6, ап. 32 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

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

 
 2281-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Т/7/16.05.2005 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено, живее на свободен наем с двете си деца 
близнаци, лицето е личен асистент на децата си, които са с 83% трайно 
намалена работоспособност), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ТАТЯНА 
ИВАНОВА ТОДОРОВА  - ЕГН, гр.Варна, жк. “Чайка”, бл.6, вх.В, ет. 3, 
ап. 33 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

 
 2282-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.В/58/14.04.2005 г. и на база социален 
статус     (лицето е с три непълнолетни деца, безработна, с регистрация в 
Бюрото по труда), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ВАСИЛКА 
МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Черешово топче” № 
32 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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



 
 

 2283-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.А/49/24.03.2005 г. и на база социален 
статус     (лицето е съжителства с двете си пълнолетни деца при лоши 
санитарно-хигиенни условия, децата са безработни, без регистрация в 
Бюрото по труда, лицето е с нарушена речева комуникация в следствие  
на оперативно лечение), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на АНГЕЛИНА 
АТАНАСОВА СТЕФАНОВА -  ЕГН, гр.Варна, кв. “Аспарухово”, ул. 
“Калач” № 48 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

 
 2284-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.С/72/11.04.2005 г. и на база социален 
статус     (лицето е самотна майка, бременна, с едно непълнолетно дете, 
обитава една стая при лоши санитарно-хигиенни условия), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 150 лв. на СЕВДАЛИНА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА - ЕГН, 
гр.Варна, кв. “Галата”, ул. “Хладилника” № 2 – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2285-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.М/7/23.03.2005 г и на база социален 
статус      (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ, в следствие на продължителното лечение са взети пари на заем и 
изпада в тежко финансово състояние), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА   - ЕГН, гр.Варна, кв.”Чайка”, бл.17, 
вх.В, ап. 109 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2286-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.А/10/28.03.2005 г и на база социален 



статус      (лицето е безработно с прекъсната регистрация в Бюрото по 
труда, поради липса на средства за отглеждане едното от децата и е 
настанено в Дом “Другарче”, другото живее при баба си), - Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 100 лв. на АЛБЕНА ВЕСЕЛИНОВА ЧАКЪРОВА – ЕГН, 
гр.Варна, ул. “Подполковник Калитин” № 30, ет.6, ап.34 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 
 2287-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.П/1/18.03.2005 г и на база социален 
статус      (лицето е вдовица, безработна, грижи се за непълнолетния си 
син, към настоящия момент очаква освидетелстване от ТЕЛК, ползва 
лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК), - Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
100 лв. на ПЕТЯ СТАМАТОВА ЦОНЕВА – ЕГН, гр.Варна, ж.к.“Левски”, 
ул. “Подвис”, бл.28, вх. А, ет. 3, ап. 30 – за частично покриване на 
разходи по погребение. 

  /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2288-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Л/13/22.03.2005 г., и на база социален 
статус      (лицето е самотна майка с три непълнолетни деца, с 50 % 
трайно намалена работоспособност, обитават едностайно общинско 
жилище),  - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 150 лв. на ЛИЛЯНА ИВАНОВА 
ДИМИТРОВА – ЕГН, гр.Варна, жк. “Вл. Варненчик”, бл. 32, вх. 2, ет. 3, 
ап. 54 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

 
 
 2289-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.Г/10/29.03.2005 г., и на база социален 
статус      (лицето има две непълнолетни деца, работи по Националната 
програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, обитава 



една стая при лоши санитарно-хигиенни условия), - Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
100 лв. на ГИНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА – ЕГН–, гр.Варна, 
ул. “Княз Черказки” № 43 - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2290-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗР-5-94.С/4/12.04.2005 г., и на база социален 
статус      (лицето е със 75%  трайно намалена работоспособност, 
единственият и доход с формира от пенсия, съжителства с майка си и 
дядо си, които също са с трайно намалена работоспособност), - 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 100 лв. на СТЕФКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА – ЕГН, 
гр. Варна, жк. “Чайка”, бл. 49, вх. В, ет. 6, ап. 66,  – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2291-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.С/14/19.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е със 75 % трайно намалена работоспособност, дохода и се 
формира от пенсия, съжителства с непълнолетната си дъщеря в 
едностайно общинско жилище), - Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на СВЕТЛАНА 
СТОИЛОВА ДИМИТРОВА– ЕГН, гр.Варна, жк.”Вл. Варненчик”, бл. 
211, вх. 1, ет. 8, ап. 31 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2292-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Е/34/04.04.2005 г и на база социален 
статус      (лицето е със 90% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ, има непълнолетен син също с 93% трайно намалена 
работоспособност с чужда помощ, на 08.02.2005 г., е починал съпруга и), 
- Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 150 лв. на ЕЛИ ХРИСТОВА ЧЕРНОГОРОВА - 



ЙОРДАНОВА – ЕГН, гр.Варна, ул. “Петко Стайнов” № 3, бл. Г, вх. Б, ет. 
4, ап. 23 – за частично покриване на разходи по погребение. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2293-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.М/9/31.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност, поради 
преосвидетелстване от ТЕЛК е със спряна пенсия, съжителства със 19 
годишната си дъщеря и баща си), - Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
МАРИЙКА СТОЯНОВА ДУМАНОВА– ЕГН, гр.Варна, жк. “Младост”, 
бл.106, вх. 1, ет.3, ап.9 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2294-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.М/9/31.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето не е омъжено, претърпяло е  операция на катаракта, за 
която е взело пари на заем, безработна е с регистрация в Бюрото по 
труда), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 300 лв. на ВАЛЕНТИНА МЛАДЕНОВА 
ЗАХАРИЕВА – ЕГН, гр.Варна, жк. “Младост”, бл.108, вх. 9, ап. 27 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2295-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Л/15/24.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето  е безработно с регистрация в “Бюрото по труда”, няма 
здравни осигуровки и личен лекар, живее при изключително лоши 
санитарно-хигиенни условия, няма източник на доходи), - Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 100 лв. на ЛИЛИ ТОМОВА МАРИНОВА – ЕГН, гр.Варна, ул. 
“Пробуда”, № 51 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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



 
 
 2296-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.Р/4/08.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е с 56% трайно намалена работоспособност, съжителства с 
5 членното семейство на сина си, доходите си формира единствено от 
пенсия, ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от РЗОК), -
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 100 лв. на РАЙНА ИВАНОВА ДИМОВА – ЕГН, 
гр.Варна, ул. “Доброволци”, бл. 1, вх. 1, ет. 4, ап. 87 -  за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 2297-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Н/34/29.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето  е със 78% трайно намалена работоспособност, дохода му 
се формира единствено от пенсия, на 24.02.2005 г., е починала майка му, 
с която е съжителствал), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на НИКОЛА 
ДРАГАНОВ КОЦЕВ – ЕГН, гр.Варна, жк. “Вл. Варненчик”, бл. 11, вх. 2, 
ет. 2, ап. 4 – за частично покриване на разходи по погребение.  

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 2298-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Г/53/07.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е вдовица, съжителства със семейството на синовете си, 
лицето е освидетелствано с 50-70% трайно намалена работоспособност, 
но към момента няма отпусната пенсия), - Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
ГРАЦИЕЛА ШИБИЛОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН, гр.Варна, ул. “Наум” № 
46 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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



 
 2299-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.С/68/01.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е вдовица с единствен доход от пенсия, ползва технически 
помощни средства, ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от 
РЗОК), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 100 лв. на СТАНКА ДИМИТРОВА 
СТОЙКОВА – ЕГН, гр.Варна, ул. “Средец” № 33 - за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 2300-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.И/3/24.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е със 78 % трайно намалена работоспособност, 
единственият доход е от пенсия, живее при лоши санитарно-хигиенни 
условия, на 19.03.2005г., е починала майка му за погребението на която 
са взети пари в заем), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ИВАН ИВАНОВ 
ИВАНОВ – ЕГН, гр.Варна, местност “Ваялар” № 1, – за частично 
покриване на разходи по погребение. 

  /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 2301-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.А/60/06.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е с 82 % трайно намалена работоспособност, единственият 
и доход се формира от пенсия, която в момента е спряна поради 
освидетелстване, съжителства с дъщеря си и родителите си, които са 
пенсионери), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на АНТОАНЕТА КОСТОВА 
ПАНОВА  – ЕГН, гр.Варна, жк. “Чайка”, бл.52, вх. А, ет. 2, ап. 9 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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



 2302-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.Е/10/10.06.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с непълнолетно дете, детето страда от 
хронични заболявания, за което ежемесечно се купуват лекарства, част от 
които не се реимбурсират от РЗОК, съжителства с майка си, която чака 
освидетелстване от ТЕЛК), - Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на ЕКАТЕРИНА 
СТОЙЧЕВА МАНОЛОВА – ЕГН, гр.Варна, ул. “Рощок” № 11А, – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 2303-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.А/51/29.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с две непълнолетни деца, живее при 
своите родители при лоши санитарно-хигиенни условия, по-малкото дете 
е с ентероколит), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на АНКА ЕВЕЛИНОВА 
ЙОСИФОВА – ЕГН, гр.Варна, ул. “Доброволци” № 30 – за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2304-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.И/Е/32/29.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е консултирано за освидетелстване от ТЕЛК, ползва 
лекарства, които не се реимбурсират от РЗОК, съпругът и е с 80% трайно 
намалена работоспособност, има две непълнолетни деца), - Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 100 лв. на ЕВЕЛИНА ЗАХАРИЕВА ЙОСИФОВА – ЕГН, 
гр.Варна, ул. “Доброволци” № 30 – за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности. 

  /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2305-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.Л/2/31.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е консултирано за явяване пред ТЕЛК, доходът се 



формира единствено от пенсия, живее при лоши санитарно-хигиенни 
условия, в следствие на техническа неизправност на покрива жилището 
се нуждае от ремонт), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ЛИЛЯНА ПЕТКОВА 
ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Възраждане”, бл.57, вх. 3, ап. 
97 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

  /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2306-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Я/10/14.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето  е с 92% трайно намалена работоспособност, доходът се 
формира единствено от пенсия, лицето обитава двустайна стара къща 
заедно с майка си, ползва лекарства, които не се реимбурсират от РЗОК), 
- Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 150 лв. на ЯНКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА – ЕГН, 
гр.Варна, ул. “Струга” № 56А  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

  /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2307-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Е/40/14.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете, безработна с 
регистрация в “Бюрото по труда”, доходите се формират единствено от 
социални помощи, живеят при лоши санитарно-хигиенни условия), – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
100 лв. на ЕМРЕГЮЛ МЕХМЕД АХМЕД – ЕГН, гр.Варна, ул. “Браила”, 
№ 59 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

  /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2308-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.А/7/11.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е със 100% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ, доходите се формират единствено от пенсия, съжителства с 
майка си и съпругата на брат си в общинско жилище, майка й също е 



пенсионер със 71% трайно намалена работоспособност), - Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 150 лв. на АНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН, гр.Варна, 
ул. “Доброволци”, бл.19, ет.9, ап. 95 – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2309-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.И/60/30.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е със 95% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ, живее при лоши санитарно-хигиенни условия, единственият й 
доход се формира от пенсия), - Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ИВАНКА 
ДИМИТРОВА ШОПОВА  – ЕГН, гр.Варна, ул. “Крайезерна”, № 51 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2310-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.А/54/31.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е безработно с регистрация в “Бюрото по труда”, няма 
достатъчно осигурителен стаж и не може да кандидатства за пенсия, 
жилището  в което живее е в лошо техническо състояние), - Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 150 лв. на АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ИСКЪРСКА  – ЕГН, 
гр.Варна, ул. “Девня”, бл.9, ет. 2, ап. 5 – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2311-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.И/44/17.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност, съжителства с 
майка си и семейството на сина си, дохода и се формира единствено от 
пенсия, семейството живее при лоши санитарно-хигиенни условия), - 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 100 лв. на ИЗАБЕЛА ХАМПАРЦУНОВА БАБИКЯН  



– ЕГН, гр.Варна, жк. “Възраждане”, бл.60, вх. 1, ет. 8, ап. 24 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2312-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.С/90/19.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е самотна многодетна майка на 3 непълнолетни деца, 
съжителства с родителите си и двете си сестри, които също са самотни 
майки, дохода се формира единствено  от социални помощи), - Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 100 лв. на СНЕЖА ЦОНКОВА ЖЕЧЕВА – ЕГН, гр.Варна, ул. 
“Пробуда” № 200А - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

  /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2313-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Л/20/18.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е пенсионер с 84% трайно намалена работоспособност, 
доходът се формира единствено от пенсия, живее при лоши санитарно-
хигиенни условия), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв.  на ЛИЛЯНА 
АНГЕЛОВА БЕЛАДЖИЕВА – ЕГН, гр.Варна, ул. “Огражден”,  № 14 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2314-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.С/86/18.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето съжителства с дъщеря си и внучката си, дъщеря й  е 
самотна майка, със 70 % трайно намалена работоспособност, вследствие 
продължително лечение са взети пари в заем в резултат на което 
семейството изпада в тежко финансово състояние), - Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
100 лв. на СНЕЖАНА ЕНЧЕВА ИВАНОВА  – ЕГН, гр.Варна, местност 
“Планова” № 1 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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



 
 
 2315-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.И/67/18.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е вдовица с 88% трайно намалена работоспособност, 
единствените доходи се формират от пенсия, живее на свободен наем, в 
края на 2004 г., е направена сърдечна операция, за която са взети пари в 
заем), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 150 лв. на ИВАНКА АТАНАСОВА 
СТОЯНОВА – ЕГН, гр.Варна, жк. “Младост”, бл.107 вх. 8, ет. 9, ап. 42 – 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2316-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.А/12/01.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ, доходите и се формират единствено от пенсия, съжителства със 
сина си, не притежава имущество, което да е източник на допълнителни 
доходи), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 100 лв. на АНКА ДРАГНЕВА ИЛИЕВА – 
ЕГН, гр.Варна, ул. “Доброволци”, бл.21, ет. 7, ап. 116 – за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2317-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗР-5-94.Й/1/20.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е с 91% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ, лежащо болна, ползва технически помощни средства, 
единственият и доход се формира единствено от пенсия), - Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 200 лв. на ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТЕЛЕВСКА – ЕГН, 
гр.Варна, жк. “Младост”, бл.111, вх. 3, ап. 34 – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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



 2318-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.А/71/19.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете, което е с 50% 
трайно намалена работоспособност, дохода й се формира от социални 
помощи, за лечението на детето се закупуват ежемесечно лекарства, част 
от които не се реимбурсират от РЗОК), - Общински съвет –Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
АНЕЛИЯ ДАНАИЛОВА РАЙКОВА  – ЕГН, гр.Варна, ул. “Светослав 
Минков” № 30А – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2319-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.И/10/23.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е вдовица с 82% трайно намалена работоспособност, 
съжителства с дъщеря си и внучката си, електрозахранването в жилището 
е прекъснато поради неплатени сметки), - Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА  – ЕГН, гр.Варна, ул. “Гомел” № 5В– 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2320-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.Р/16/12.05.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е разведено с 4 деца, две от които непълнолетни, най-
малкото дете е с 50% трайно намалена работоспособност, дохода се 
формира от социални помощи, семейството живее на квартира на 
свободен наем), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на РОСИЦА 
ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА – ЕГН, гр.Варна, ул. “Лерин” № 2 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2321-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.М/14/17.05.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете, съжителства с 



майка си, която е с 90% трайно намалена работоспособност, след 
установена чревна инфекция детето е хоспитализирано в Детско 
инфекциозно отделение на МБАЛ “Св. Ана”), - Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
МАРГАРИТА НАСКОВА АТАНАСОВА  – ЕГН, гр.Варна, жк. “Чайка”, 
бл.29, вх. А, ет. 5, ап. 50 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2322-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Е/44/25.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е семейно с 4 непълнолетни деца, безработно с 
регистрация в “Бюрото по труда”, семейството обитава стара къща от 
общинския жилищен фонд), - Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на ЕМИЛИЯН 
ОГНЯНОВ ЯНЕВ – ЕГН, гр.Варна, ул. “Гривица” № 6 А – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2323-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.Д/9/26.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е с над 90% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ, съпругат е безработен и регистриран в “Бюрото по труда”, имат 
едно непълнолетно дете, месечният доход се формира от социални 
помощи и инвалидна пенсия), - Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на ДИМИТРИЧКА 
АТАНАСОВА СЛАВОВА – ЕГН гр.Варна, жк. “Чайка”, бл.20, вх. А, ет. 
12, ап. 67 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2324-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.Т/6/11.05.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е студент в Техническия университет – Варна, родителите 
му са разведени, а през 1999 г. умира майка му, съжителства с баба си, 
която е вдовица), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 



отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на ТИХОМИР 
ГЕОРГИЕВ МИТОВ – ЕГН, гр.Варна, жк. “Чайка”, бл.33, вх. Г, ап. 10 – 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2325-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.Р/55/03.05.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с 4 непълнолетни деца, живеят в 
полусрутено общинско жилище при лоши санитарно-хигиенни условия, 
единствените  доходи на семейството са от социални помощи), - 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на  РОЗА САШЕВА КОСТОВА – ЕГН, 
гр.Варна, ул. “Свобода” № 21 -  за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2326-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.С/117/30.05.2005 г., и на база социален 
статус (лицето работи по “Националната програма от социални помощи 
към заетост” на минимално почасово заплащане, има две деца едното от 
които е непълнолетно), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на СНЕЖАНА 
НИКОЛОВА ИВАНОВА  – ЕГН, гр.Варна, жк. “Младост”, бл.116, вх. 10, 
ет. 1, ап. 5 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2327-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.П/56/25.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност, доходът му се 
формира единствено от пенсия, живее с майка си и сестра си, за лечение 
са му предписани скъпоструващи лекарства, част от които  не се 
реимбурсират от РЗОК), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ПАНАЙОТ 
НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ  – ЕГН, гр.Варна,  ул.”Васил Петлешков”,  бл. 1, 



вх. Б, ап. 2 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2328-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.В/62/22.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е вдовица с единствен доход от пенсия, предстои й 
освидетелстване от ТЕЛК), - Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ВЕЛИЧКА 
СТЕФАНОВА ДУШАНОВА – ЕГН, гр.Варна, жк. “Победа”, бл.4,  вх. Б, 
ап. 29 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2329-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗР-5-94.А/5/28.04.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е с 96% трайно намалена работоспособност, съжителства с 
майка си и двамата си сина, единият от които е непълнолетен, доходът се 
формира от пенсия и месечни добавки за деца), - Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 
100 лв. на АНЕТА КИРИЛОВА ПАНДОВА – ЕГН, гр.Варна, ул. “Петко 
Каравелов”, бл. 11, ет. 4, ап. 20 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

  /за – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 2330-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.С/13/23.03.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е безработно без регистрация в “Бюрото по труда”, 
съжителства с майка си, която е с 70% трайно намалена 
работоспособност, доходите им се формират единствено от инвалидната 
й пенсия), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 300 лв. на СВЕТЛАН РАЙНОВ 
ВЕЗЕНКОВ  – ЕГН, гр.Варна, жк. “Младост”, бл.158, ет. 1 ап. 4– за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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



 
 2331-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.М/84/30.05.2005 г., и на база социален 
статус (лицето не работи поради това, че синът й страда от детска 
церебрална парализа и 100% трайно намалена работоспособност, 
доходите са от социални помощи и от това, че е личен асистент на детето 
си), - Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 500 лв. на МИРКА ИВАНОВА 
ЗАХАРИЕВА – ЕГН, гр.Варна, ул. “Крайезерна” № 49– за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 
 2332-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № СДЖ-5-94.С/19/21.06.2005 г., и на база социален 
статус (лицето е пълен сирак, завършва училище на 30.06.05г, осигурена 
му е работа в София през месец септември, но до тогава е без средства и 
няма с какво да преживява), - Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на СТАНИСЛАВ 
СТАНКОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН, гр.Варна, ул “Петко Стайнов” № 7 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 
2333-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба № РД-5-94.Н(59)30.06.2005 г., и на база социален статус,( в 
следствие на пожар са унищожени документи имущество, синът й има 
50% изгаряния, следва продължително лечение, молителката е 
пенсионерка), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 300 лв. на НАДЕЖДА ПЕТРОВА 
ПЕТРОВА – ЕГН, гр. Варна, ж.к. “Владиславово”, бл. 7, вх. 6, ет. 7, ап. 
123 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
   /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 



    2334-10.  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. СНЕЖА КОЛЕВА МЕТОДИЕВА - ЕГН, гр. Варна, ул.”Огоста” № 5, 

молба вх.№ РД-5-94.С/67/31.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 26, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
2. МАРИЯНА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА - ЕГН, с.Каменар, ул. “Ясен” № 

73А, молба вх.№ ОБС-5-94.М/2/22.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 30, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват - 17/ 
 
3. КРАСИМИР СЛАВОВ ЙОРДАНОВ - ЕГН, с. Каменар, ул. “Дъб” № 10, 

молба вх.№ РД-5-94.К/35/21.03.2005 г., - тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

4. МАРИЯНА КРАСИМИРОВА АНДОНОВА  - ЕГН, с.Каменар,ул.”Ясен”, 
№ 13А, молба вх.№ СДЖ-5-94.М/4/22.03.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
5. ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА САВОВА - ЕГН, с. Каменар, ул. “Бреза” № 19, 

молба вх.№ СДЖ-5-94.Е/4/21.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
6. ЛИДИЯ РАЙКОВА АСЕНОВА  - ЕГН, с. Каменар, ул. “Акация” № 8, 

молба вх.№ СДЖ-5-94.Л/2/22.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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



7. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛАТОВ - ЕГН, гр. Варна, ул.”Беласица” 
№ 15, молба вх.№ РД-5-94.А/41/15.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
8. ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА УЗУНОВА  - ЕГН, с. Каменар, ул. “Калина” № 76, 

молба вх.№ СДЖ-5-94.П/1/17.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
9.  АСЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ  - ЕГН, с. Каменар, ул. “Дъб” № 16, молба 

вх.№ СДЖ-5-94.А/1/17.03.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало 
събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 
10.  ЮЛИАНА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА - ЕГН, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул.”Иван Мърквичка” № 2,  молба вх.№ РД-5-
94.Ю/4/25.03.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 
отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
11.  ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - ЕГН, с. Каменар, ул. “Момина 

сълза” № 16, молба вх.№ ЗСР-5-94.Ю/3/09.03.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 
12.  АНКА ДЕМИРОВА БАЛТАДЖИЕВА - ЕГН, гр. Варна, ул. “Осогово” 

№ 14, молба вх.№ СДЖ-5-94.А/6/30.03.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 



13.  СЕВДА БИСЕРОВА ИВАНОВА  - ЕГН, гр. Варна, ул. “Черешово 
топче” №  32, молба вх.№ РД-5-94.С/80/14.04.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 
14.  ГАЛИНА ДИМИТРОВА ГАНЕВА - ЕГН, с. Константиново, ул. 

“Панайот Волов” № 2, молба вх.№ РД-5-94.Г/54/08.04.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
15.  АНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА - ЕГН, с. Каменар, ул. “Невен” 

№ 6Б, молба вх.№ СДЖ-5-94.А/4/24.03.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 
16.  ЖЕКО ВАСИЛЕВ АСЕНОВ - ЕГН, с. Каменар, ул. “Дъб” № 20, молба 

вх.№ ЗР-5-94.Ж/1/18.03.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало 
събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
17.  ПЕТКО МАРИНОВ КИРЯКОВ  - ЕГН, с. Каменар, ул. “Мак” № 8, 

молба вх.№ ЗР-5-94.П/2/15.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 
18.  ЗИНЕБ ИБРЯМ ЯШАР - ЕГН, с. Каменар, ул. “Люляк” № 15 молба 

вх.№ СДЖ-5-94.З/2/12.02.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало 
събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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



19.  МИЛКО ПЕТРОВ ИВАНОВ  - ЕГН, с. Каменар, ул. “Калина” № 18Б, 
молба вх.№ ЗР-5-94.М/1/14.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
20.  ИЛИЯ ИВАНОВ КИРОВ - ЕГН, гр.Варна, ул. “Свобода” № 1, ет. 5, ап. 

17,  молба вх.№ СДЖ-5-94.И/2/21.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
21. СИРАНУШ СЕТРАК СЕМЕРДЖИЕВА - ЕГН, гр. Варна, ул.”Струга”  № 

22, молба вх.№ РД-5-94.С/59/21.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
22.  НИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА - ЕГН, гр. Варна, ул. “Свобода”№ 

21, молба вх.№ РД-5-94.Н/32/28.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
23.  КРАСИМИР АСЕНОВ ХРИСТОВ - ЕГН **********, гр. Варна,  кв. 

“Аспарухово”, ул. “Гарибалди” № 11, молба вх.№ РД-5-
94.К/39/28.03.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
24.  ЗИНА СЕВДАЛИНОВА МАЛИНОВА - ЕГН, гр.Варна,  ул. “Струга” № 

18, молба вх.№ РД-5-94.З/13/27.04.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
25.  ВЕЛИЧКА ИРИНОВА АТАНАСОВА - ЕГН **********, гр. Варна, ул. 

“Гладстон” № 6, вх. В, ет.4, ап. 61, молба вх.№ РД-5-94.В/57/14.04.2005 
г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, 
ал.1 от ППЗСП. 

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



26.  ДИМИТРИЧКА ХРИСТОВА КАНТАРДЖИЕВА - ЕГН, гр. Варна, жк. 
“Младост” бл. 35, вх. А, ап. 2, молба вх.№ РД-5-94.Д/222/24.03.2005 г., 
тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, 
ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
27.  СИЛВИЯ РУМЕНОВА АНДОНОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Пробуда” № 

143, молба вх.№ СДЖ-5-94.С/6/28.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
28.  МАРИЙКА ЧАРЛЕВА СТЕФАНОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Горски 

пътник” № 16, молба вх.№ ЗР-5-94.М/4/12.04.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 
Гласуване: за – 5; против – 0; възд. се – 0; 
Протокол № 28/30.06.2005 г. 

 
29.  МАЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Пробуда” № 

134А, молба вх.№ РД-5-94.М/72/29.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
30.  АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ - ЕГН, гр.Варна, жк 

“Вл.Варненчик” бл.32, вх.2, ет.1, ап.48, молба вх.№ ОС-5-
1000/23/25.03.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
31.   ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА - ЕГН, гр.Варна, 

ул.”Боримечката” № 1А, молба вх.№ СДЖ-5-94.И/4/28.03.2005 г., тъй 
като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

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



32.  МАЯ МАРИНОВА МАРИНОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Народни 
будители” № 77, ап.138, молба вх.№ РД-5-94.М/75/29.03.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
33.  ЛЮДМИЛА МИРЧЕВА ДЕМИРЕВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Наум” № 54, 

молба вх.№ СДЖ-5-94.Л/3/28.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
34.  ГАЛЯ АТАНАСОВА НЕДЕВА - ЕГН, гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” 

бл.308, вх.6, ет.7, ап.125, молба вх.№ ОС-5-94.Г/8/21.03.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
35.  ТОДОРКА ГРОЗДЕВА ВЕЛИКОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Велека” № 20, 

молба вх.№ РД-5-94.Т/24/29.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
36.  ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КАЛОЯНОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Грамада” № 

11, молба вх.№ СДЖ-5-94.Л/4/29.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
37.  ЕЛЕНКА ПЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА - ЕГН, гр.Варна, м-ст “Панорамата” 

№ 20, молба вх.№ РД-5-94.Е/35/05.04.2005 г., тъй като лицето не е 
открито на посочения адрес и не може да се направи социална анкета; 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
38.  МАРИНА ЯНКОВА АНТОНОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Пробуда” № 158, 

молба вх.№ ОС-5-94.М/20/25.04.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  



 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
39.  СТЕФКА ЮРИЕВА ХРИСТОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Ботевградски 

проход” № 20, молба вх.№ СДЖ-5-94.С/11/14.04.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
40.  МАРИЯНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Светослав 

Минков” № 29, молба вх.№ РД-5-94.М/99/19.04.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
41.  НЕВЯНА КАМЕНОВА АТАНАСОВА – ЕГН, гр.Варна, 

ул.”Ст.Доспевски” № 7, молба вх.№ ЗР-5-94.Н/2/18.04.2005 г., тъй като 
лицето не живее на посочения адрес и не може да се направи социална 
анкета; 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
42.   ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Проф. 

Парашкев Стоянов” № 2, молба вх.№ РД-5-94.Д/96/27.04.2005 г., тъй 
като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
43.  КАЛИНА ГЕОРГИЕВА БЕЛЧЕВА - ЕГН, гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” 

бл.54, вх.Б, ет.5, ап.53, молба вх.№ ОС-5-94.К/9/08.04.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
44.  МИРОСЛАВ БОГДАНОВ НИКОЛОВ - ЕГН, гр.Варна, жк 

“Вл.Варненчик” бл.308, вх.6, ет.2, ап.109, молба вх.№ ОС-5-
94.М/15/01.04.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  



 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
45.  РАДКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА - ЕГН, гр.Варна, бул.”Република” 

бл.320, вх.2, ет.2, ап.36, молба вх.№ РД-5-94.Р/39/04.04.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
46. ФИДАНКА МИХАЙЛОВА АЛДИНОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Пробуда” 

№ 220, молба вх.№ ОС-5-94.Ф/1/08.04.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
47.  ЦВЕТАНКА МАРИНОВА СТОЯНОВА - ЕГН, гр.Варна, жк “Чайка” 

бл.22, вх.Б, ет.12, ап.69, молба вх.№ ОС-5-94.Ц/3/20.04.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
48.  СТОЯН ИВАНОВ МИТЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Здравец” № 

4А, молба вх.№ РД-5-94.С/100/28.04.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
49.  ИВАНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА - ЕГН, с.Константиново, 

Варненска област, ул.”Цар Симеон Велики” № 3, молба вх.№ РД-5-
94.И/72/25.04.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

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



2335-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ РД-5-94.Д/90/25.04.2005 г. и на база социален статус 
(лицето живее на свободен наем с двете си непълнолетни деца, към 
настоящия момент не получава издръжка), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
ДЖЕМИЛЕ ФАТМЕ АДЕМОВА - ЕГН, гр.Варна, ул. “Средец” № 35 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

2336-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ СДЖ-5-94.Х/3/25.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е разведено, с 95% ТНР (трайно намалена работоспособност) с 
чужда помощ, съжителства с майка си и семейството на сестра си, доходът 
му се формира единствено от пенсия), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
ХРИСТО СТЕФАНОВ КОНТАРОВ - ЕГН, гр.Варна, ул.”Лайош Кошут” № 
26 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

2337-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ СДЖ-5-94.Г/3/05.04.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е разведено, с едно пълнолетно учащо дете, безработна, с 
регистрация в Бюрото по труда), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ГАЛИНА 
ИВАНОВА МЛАДЕНОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Ружа” бл.7, ет.11, ап.49 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2338-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ РД-5-94.Е/33/31.03.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е пенсионер с 93% ТНР с чужда помощ, доходът му се формира 
единствено от пенсия, ползва лекарства, част от които не се реимбурсират 
от НЗОК и вследствие на направена очна операция са взети пари в заем и 
лицето изпада в тежко финансово състояние), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ЕНЧО 



ПАНАЙОТОВ ТОМОВ - ЕГН, гр.Варна, ж.к. “Чайка” бл.43, вх.А, ап.25 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2339-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ РД-5-94.Р/37/31.03.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е вдовица, доходът й се формира единствено от пенсия, обитава 
част от общинско жилище, в края на м.г., след прекаран инсулт започва 
медикаментозна терапия с лекарства, които не се реимбурсират от НЗОК),  
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 100 лв. на  РУСКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН, 
гр.Варна, ж.к. “Дружба” бл.1, вх.Б, ет.3, ап.14 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2340-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ СДЖ-5-94.Р/2/30.03.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е израснало в Дом за деца, лишени от родителски грижи, обитава 
стая от апартамента, който е обявен за продажба, няма доходи, не 
притежава движима и недвижима собственост), Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв.  на 
РОСЕН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ - ЕГН, гр.Варна, ул.”Войнишка” № 3А - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

2341-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба  вх.№ РД-5-94.З/19/12.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е безработно, има 3 деца, едно от които е непълнолетно, очаква 
преосвидетелстване от ТЕЛК, живее при лоши санитарно-хигиенни 
условия),  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 100 лв. на  ЗЛАТКА САШЕВА ИВАНОВА - 
ЕГН, гр.Варна, ул.”Княз Черказки” № 57 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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



 2342-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ РД-5-94.М/124/18.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е пенсионер, доходът му се формира от пенсия, лицето е с 95% ТНР 
с чужда помощ, от 19 април 2005 г. вследствие на инсулт е лежащо болен, 
ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК, вследствие на 
лечението, семейството изпада в тежко финансово състояние),  Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 
на 200 лв. на МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ДОЛАПЧИЕВ - ЕГН, гр.Варна, 
бул.”Георги Бенковски” № 59, вх.А, ет.1, ап.1 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2343-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ РД-5-94.М/96/18.04.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е вдовица с едно непълнолетно дете, живее на свободен наем, 
доходите й се формират от минимална работна заплата и наследствена 
пенсия на детето), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на МАЛЕНА САВОВА 
КОПРИНКОВА - ЕГН, гр.Варна, ул. “Кап. Петко войвода” № 45 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2344-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ СДЖ-5-94.К/5/26.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда, съжителства с 
детето на сина си; на 28.03.2005 г. е починал съпруга й и за погребението са 
взети пари в заем),   Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на КРАСИМИРА 
МИХАЙЛОВА ЯНАКИЕВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Студентска” бл.11, ет. 6, 
ап.38 - за частично покриване на разходи по погребение. 

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

 2345-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ РД-5-94.В/87/30.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда, съпругът й също е 
безработен, но без регистрация в Бюрото по труда, на 26.05.2005 г. е 



починала майката на лицето и за погребението семейството е взело пари в 
заем, които не е в състояние да погаси),  Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на 
ВЕНЕТА ИВАНОВА МИТЕВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Македония” № 102, 
вх.Г, ет. 3, ап.28 - за частично покриване на разходи по погребение. 

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

 2346-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ ОС-5-94.П/19/18.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е кръгъл сирак, през 2004 г. е починал баща му, а през 2005 г. е 
починала и майка му, живее с баба си, която е в тежко здравословно 
състояние, поради навършване на пълнолетие, наследствената му пенсия е 
спряна; няма други източници на доходи),  Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ - ЕГН, гр.Варна, ж.к. “Младост” бл.33, вх.5, 
ет.8, ап.120 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

2347-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ ОС-5-94.А/27/28.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е семейно, пенсионер, доходите се формират от доходите на 
двамата съпрузи, съжителстват със семейството на сина си; съпругата на 
лицето е с 90% ТНР с чужда помощ, ползват лекарства, част от които не се 
реимбурсират от НЗОК),  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на  АСЕН НИКОЛОВ 
ГЕОРГИЕВ - ЕГН, гр.Варна, ул.”Гургулят” № 17 - за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2348-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ ОС-5-94.С/33/25.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е разведено, живее в стая от наследствено жилище при лоши 
санитарно-хигиенни условия; лицето е със 70% ТНР, доходът му се 
формира единствено от инвалидна пенсия, ползва лекарства, част от които 
не се реимбурсират от НЗОК),  Общински съвет – Варна дава съгласие да 



бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на САЛИ 
СЮЛЕЙМАН КАРАХАСАН - ЕГН, гр.Варна, ул.”Розова долина” № 44 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2349-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ ОС-5-94.П/13/29.03.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е със 75% ТНР, доходът му се формира единствено от пенсия, 
обитава общинско жилище, приема лекарства, част от които не се 
реимбурсират от НЗОК),  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ПАНДО МАРИНОВ 
ИЛИЕВ - ЕГН, гр.Варна, ж.к. “Младост” бл.158, вх.1, ет.5, ап.37 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 2350-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ СДЖ-5-94.Л/3/28.03.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е семейно, с две непълнолетни деца, съпрузите са безработни, без 
регистрация в Бюрото по труда, вследствие на продължително 
медикаментозно лечение, за което семейството взема пари в заем, изпада в 
тежко финансово състояние),  Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на ЛЮДМИЛА 
МИРЧЕВА ДЕМИРЕВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Янаки Жеков” № 5 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности.  

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

2351-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ РД-5-94.Т/51/03.06.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е пенсионер, доходът й се формира единствено от пенсия; на 17 май 
2005 г. е починала единствената й сестра, за чието погребение са взети пари 
в заем),  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 150 лв. на  ТЕОДОРКА СТЕФАНОВА 
ГУНЧЕВА - ЕГН, гр.Варна, ж.к. “Чайка” бл.26, вх.А, ет.10, ап.55 - за 
частично покриване разходи по погребение. 

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



 

2352-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ ОС-5-94.А/25/19.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е самотна майка с 3 непълнолетни деца, освидетелствана е от ТЕЛК 
с 80% ТНР; лицето и непълнолетните деца живеят при лоши санитарно-
хигиенни условия),  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв.  на АНКА ПЕТКОВА 
САНДЕВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Огражден” № 16 - за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

2353-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ ОС-5-94.А/20/26.04.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е разведено, без доходи, живее на свободен наем, към момента не 
може да изплаща и дължимата издръжка за своята дъщеря),  Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 
на 100 лв. на АВРАМ МАРКОВ АВРАМОВ - ЕГН, гр.Варна, ул.”Патриарх 
Евтимий” № 10 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

2354-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ СДЖ-5-94.С/17/10.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е вдовица с единствен доход от пенсия; на 02.05.2005 г. е починал 
съпруга й, за погребението на който са взети пари в заем),  Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 
лв. на СЛАВКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА - ЕГН, гр.Варна, ул.  “Евлоги 
Георгиев” бл.23, вх.Е, ап.50 -  за частично покриване на разходи по 
погребение. 

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

2355-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ ЗР-5-94.Н/5/01.06.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е самотна майка с 3 непълнолетни деца, освидетелствана от ТЕЛК с 
50% ТНР; доходите се формират единствено от социални помощи и 



пенсията за инвалидност; най-малкото й дете чака преосвидетелстване от 
ТЕЛК),  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 100 лв. на НЕВЯНА КАМЕНОВА 
АТАНАСОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Станислав Доспевски” № 7 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

2356-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ СДЖ-5-94.Д/3/17.05.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е с 82% ТНР, а съпругът й с 70% ТНР; доходът се формира от двете 
пенсии, ползват лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК),  
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 100 лв. на ДИМКА ХРИСТОВА ЯНАКИЕВА - ЕГН, 
гр.Варна, ж.к. “Вл.Варненчик” бл.404, вх.15, ет.1, ап.211 - за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

2357-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ РД-5-94.Х/27/13.07.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е с 70% ТНР; доходът му се формира единствено от пенсия, 
включен е в трапезарията за безплатна храна към кметство “Приморски”),  
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 100 лв. на ХРИСТО ИВАНОВ КОЛЕВ - ЕГН, гр.Варна, 
ул.”Войнишка” № 3, вх.Б, ет.3, ап.10 -  за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности. 

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

2358-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба вх.№ ОС-5-94.М/32/12.07.2005 г. и на база социален статус 
(лицето е съпруга на Петър Николов Петров, последният старши помощник 
капитан на трагично потъналия МК “Хера”; до момента тялото на съпруга 
не е открито; има две дъщери – студентка и кандидат-студентка; 
единствените финансови доходи за семейството са от заплатата на г-жа 



Петрова – лекар-ординатор на длъжност 0,5 в Клиника по ендокринология; 
всички спестявания на семейството са изчерпани),  Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 
лв. на МИЛЕНА МИЧЕВА ПЕТРОВА - ЕГН, гр.Варна, ул. “Баучер” № 1, 
вх.А, ет.6, ап.17 -  за задоволяване на основни социални и комунално-
битови потребности. 

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

2359-10. 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. СЛАВКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА - ЕГН, гр.Варна, кв.”Вл.Варненчик” 

бл.20, вх.13, ет.6, ап.18, молба вх.№ РД-5-94.С/70/01.04.2005 г., тъй 
като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, 
ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
2. АНГЕЛ АЛЕКСИЕВ САВОВ - ЕГН, гр.Варна, ул.”Наум” № 87, молба 

вх.№ РД-5-94.А/29/21.02.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
3. ДАНИЕЛА СТОЙКОВА БОЗУКОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Карамфил” 

бл.13, вх.Е, ет.3, ап.52, молба вх.№ РД-5-94.Д/57/30.03.2005 г., тъй 
като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, 
ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
4. МАРИАНА ДИМОВА КАСАПЧЕВА-ТОДОРОВА - ЕГН, гр.Варна, 

ул.”Георги Бенковски” № 3, вх.Б, ет.1, ап.18, молба вх.№ СДЖ-5-
94.М/13/11.05.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие 
и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

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



5. СИЛВИЯ КАМЕНОВА АСЕНОВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Наум” № 50, 
молба вх.№ РД-5-94.С/66/29.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
6. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ЯНЕВ - ЕГН, гр.Варна, ул.”Райна Княгиня” 

№ 18, молба вх.№ ЗР-5-94.В/1/12.04.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
7. МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ИБРЯМОВ - ЕГН, гр.Варна, ул.”Наум” № 43, 

молба вх.№ РД-5-94.М/89/12.04.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
8. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ - ЕГН, гр.Варна, ж.к. “Вл.Варненчик” 

бл.18, вх.7, ет.5, ап.120, молба вх.№ ОС-5-94.П/21/27.05.2005 г., тъй 
като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, 
ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
9. МАРИЯ ДОНЧЕВА НЕНОВА - ЕГН, гр.Варна, ж.к. “Вл.Варненчик” 

бл.208, вх.3, ет.4, ап.73, молба вх.№ ОС-5-1000/37/28.05.2005 г., тъй 
като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, 
ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
10. ЮСУФ ЕНВЕР ЮСУФ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Наум” № 45, 

молба вх.№ РД-5-94.Ю/7/03.05.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
11. СТРАХИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ - ЕГН, с.Каменар, ул.”Липа” № 9, 

молба вх.№ ЗР-5-94.С/1/21.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

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



12. ЕМИЛИЯ РОЗОВА СЛАВЧЕВА - ЕГН, с.Каменар, ул.”Калина” № 8, 
молба вх.№ СДЖ-5-94.Е/5/22.03.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
13.  БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ - ЕГН, гр.Варна, ж.к. 

“Вл.Варненчик” бл.7, вх.8, ет.4, ап.34, молба вх.№ ОС-5-
94.Б/8/13.05.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

 /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
14. КАТЯ ДЕМИРЕВА ЯНЧЕВА - ЕГН, гр.Варна, ул.”Станислав 

Доспевски” № 7, молба вх.№ ЗР-5-94.К/10/01.02005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

 /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
15. ВЕСЕЛИНА САВОВА БАЛТАДЖИЕВА - ЕГН, гр.Варна, 

ул.Станислав Доспевски” № 7, молба вх.№ ЗР-5-94.В/4/01.06.2005 г., 
тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, 
ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 
 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
- приемане на основни месечни заплати на Председател на ОбС 

и Кмет на община Варна, кметовете на райони и населени места, във 
връзка с ПМС № 137/04.07.2005 г.; 

- приемане численост на персонала, средна брутна работна 
заплата и ФРЗ по функции и дейности от 01.01.2005 г. и 01.07.2005 г. на 
община Варна; 

- даване на съгласие за изплащане обезщетение за неизползван 
платен годишен отпуск на г-н Апостол Иванов Димитров като Председател 
на ОбС - Варна; 

- опрощаване на дължим наем за общинско жилище на 
нуждаещ се гражданин. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 29 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2360-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА  и Приложение No 
5 към чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС Nо 137/04.07.2005 г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9300(60)20.07.2005 г., Общински съвет 
– Варна приема следните основни месечни  работни заплати на Председател 
на Общински съвет, Кмет на Община Варна, кметовете на райони и кметства 
с населените места, считано от 01.07.2005г., както следва: 

 



 

ОСНОВНИ МЕСЕЧНИ 
ЗАПЛАТИ 

на 
председател на Общински 

съвет, 
кмет на община Варна 
и кметове на райони и 

кметства с населени места 

Шифър 
по 

НКП 

Основни 
месечни 
заплати 

съгласно 
ПМС 
No 48 

01.03.2004 г. 
в сила 

от 01.07.2004 

Основни месечни 
заплати 

съгласно 
ПМС 

No 137 
04.07.2005 г. 

в сила 
от 01.07.2005 

а б 1 2 3 
No Председател на Общ.съвет 1131 1150 1191 
1. Кмет на Община   Варна 1131 1150 1191 
2. Кмет на район   “ Одесос “ 1131 936 970 

3. 
Кмет на район   “ Приморски  
“ 1131 936 970 

4. Кмет на район  “ Младост  “ 1131 936 970 

5. 
Кмет на район  “ Вл. 
Варненчик “ 1131 733 733 

6. Кмет на район  “ Аспарухово “ 1131 733 733 
7. Кмет на кметство “  Звездица “ 1131 468 485 
8. Кмет на кметство  “Каменар “ 1131 468 485 
9. Кмет на кметство  “Тополи “ 1131 549 569 
10. Кмет на кметство  “ Казашко “ 1131 352 365 

11. 
Кмет на кметство  “ 
Константиново"  1131 468 485 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Основните заплати на кметовете  на райони и 

кметства с населени места са формирани  в зависимост от броя на 
населението на съответния район или населено място, съгласно 
Приложение Nо 5 на ПМС 137/04.07.2005 г. 
 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

2361-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗМСМА и ПМС No 
12/21.01.2005 г., ПМС No 82/03.05 2005 г. и ПМС Nо 137/04.07 2005 г. и чл. 
4 от ЗМДТ и решение на Общински съвет – Варна № 1946-5 Протокол № 
28/18.05.2005 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-



9300(59)20.07.2005 г., Общински съвет - Варна приема численост на 
персонала, средна брутна работна заплата  и ФРЗ  по функции и дейности 
от 01.01.2005 г. и 01.07.2005 г., съгласно Приложение. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 2362-11. На основание чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка 
с чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-5-9300(55)/18.07.2005 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в 
размер на 18 /осемнадесет/ работни дни за 2005 г. на г-н Апостол Иванов 
Димитров. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

2363-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
молба вх. № РД-5-94.В(69)/29.04.2005 г. Общински съвет - Варна дава 
съгласие да бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на 
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. 
“Владислав Варненчик”, бл. 222, вх. 1,  ет. 2, ап. 7 в размер на 131,76 лв. за 
периода м. ІІ. 2005 г. до м. VІІ.2005 г. 
 /за – 28, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 

2364-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 
чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2005 г., ПМС № 11/19.01.2005 г. и писмо изх. № ФО-
2/13.01.2005 г. и на “Наредба за условията и реда за съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на Община Варна” по чл. 9а от ЗОБ,  Общински съвет – Варна 
допълва свое решение № 1637-3(25)/23.03.2005 г., както следва: 

 
- текста на т. 5 става:  
5. Определя разходи за помощи за лечение на граждани и социално 

слаби по решение на Общински съвет  



в размер на         140 000 лв.  
от които 20 000 лв. за сдружение “На родители Бъдеще без дрога - 

Варна” за терапевтично общество “Баново”. 
 

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

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател Общински съвет 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 2365-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна избира за член на ВрК “Наименования” общинския съветник 
Славчо Славов. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 



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 

№ 31 
от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно 

полагаем платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – 
Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател 
Общински съвет 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 2366-13. На основание чл. 155 и чл. 156, т. 2 от “Кодекс на 

труда”; чл. 26 от ЗМСМА; чл. 9 от “Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация” и решение на ОбС № 
2164-2(45)/29.09.1999 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Председателят на Общинския съвет да ползва полагаем платен годишен 
отпуск, както следва: 

 - от 11.08. до 17.08. 2005 г. вкл. 
 - от 29.08. до 09.09.2005 г. вкл. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Наименования” относно: 
- именуване на улица от ос.т. 1068 – ос.т. 1072 – ос.т. 1074 – ос.т. 

1079 – ос.т. 1080 до ос.т. 1081 на ул. “Коево”; 
- промяна наименованието на “Диагностичен консултативен център 

ІІ-Варна”-ЕООД. 
Докл.: Г. ДЮЛГЕРОВ – Председател 
ВрК “Наименования” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 27 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 2367-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, и във връзка с 
докладна записка от Христа Маринова – кмет на район “Владислав 
Варненчик” с вх. № ОС-5-1000(41)/14.07.05 г., Общински съвет – Варна 
именува улицата от ос. т. 1068-ос.т. 1072-ос.т. 1074-ос.т. 1079-ос.т. 1080 до 
ос. т. 1081 на улица “Коево”. 
 /за – 26, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 2368-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
1 във връзка с чл. 115, т. 1 от ТЗ, чл. 8, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и във 
връзка с писмо вх. № ОС-5-9903(20)/26.05.2005 г. от д-р Свилен Андонов – 
управител на “Диагностично консултативен център ІІ-Варна”-ЕООД, 
Общински съвет – Варна, в качеството си на упражняващ правата на 
едноличния собственик на капитала Община Варна в едноличното 



търговско дружество с общинско имущество “Диагностично консултативен 
център ІІ-Варна”-ЕООД, взема следните решения: 
 
 2368-14-1. Променя наименованието на дружеството от 
“Диагностично консултативен център ІІ-Варна”-ЕООД на “Диагностично 
консултативен център “Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна”-ЕООД. 
 /за – 24, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 2368-14-2. Изменя чл. 1 от Устава на дружеството и същият 
придобива следния вид: “Наименованието, под което дружеството ще 
развива своята дейност е: “Диагностично консултативен център “Свети 
Иван Рилски – Аспарухово - Варна”-ЕООД. 
 /за – 24, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 2368-14-3. Задължава управителя на дружеството в 7-дневен срок от 
влизане на настоящото решение в сила да извърши необходимите действия 
за вписване на горепосочените обстоятелства в Търговския регистър на 
Варненски окръжен съд, както и да представи за прилагане към Търговския 
регистър актуален устав на дружеството, съобразен с всички извършени 
промени към датата на вземане на настоящото решение. 
 
 /за – 24, против – 1, въздържали се – 1/ 

   

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Структури и общинска администрация” относно: 

- отпускане на 2 бройки /1 мед.сестра и 1 санитар/ към 
“Амбулатория групова практика специализирана медицинска помощ – 
Център за психично здраве – Варна”-ЕООД; 

- предложение за увеличаване щата  на дейност “Хранителен 
комплекс” към Други дейности по икономика, както следва: Отговорник 
Кафе бар р-н Приморски, отговорник кафе-бар Археологически музей, 
Бюфетчик в комплекс “Аладжа манастир”. 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ВрК 
“Структури и общинска администрация” 

 
 
 
 Председателят на ВрК “Структури и общинска администрация” 
оттегли от разглеждане внесените предложения за решения. 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка шестнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно 

отмяна на решение на ОбС – Варна № 67-6(7)/17.12.2002 г. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 
Председател Общински съвет 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 2369-16. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 67-6(7)/17.12.2003 г. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
 
 
 2370-16. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 88, ал. 4 от 
“Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общинския 
съвет да сключва договори с адвокати за правно обслужване и оказване 
на правна помощ и съдействие, във връзка с дейността на Общинския 
съвет, изразяващи се в: 
 - правни консултации – устни и писмени по въпроси от правен 
характер, изготвяне на проекти за актуализиране и проекти за нови 
нормативни актове – правилници и наредби, за общи и индивидуални 
административни актове на общинския съвет в изпълнение на 
правомощията му по ЗМСМА, проекти за договори от различен 



характер, проекти за решения, подпомагане дейността на постоянните 
комисии и др.; 
 - процесуално представителство по съдебни дела, по които страна 
е Общински съвет – Варна, вкл. подготовка на съдебни книжа – молби, 
жалби, становища, възражения и др., 
като договори условия по своя преценка и месечни възнаграждения и 
възнаграждения по дела в рамките на бюджетния разчет. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се - 0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка седемнадесета от дневния ред 

 
 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на община 
Варна вх. № ОС-5-9302(142)/26.07.2005 г.относно преразглеждане на 
правомощията на районните архитекти. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 
Председател Общински съвет 

 
 
 Общински съвет – Варна на настоящото заседание по т. 6 от 
дневния ред прие решение за създаване на временна комисия,  която ще 
разгледа гореописаното предложение на Кмета на община Варна и след 
приключване на дейността на комисията и внасяне на информация за 
дейността й в Общинския съвет ще бъдат разгледани и приети 
съответни решения. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка осемнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на община 

Варна вх. № РД-5-9300(67)/26.07.2005 г. относно закупуване на санитарен 
транспорт за Центъра за спешна и неотложна медицинска помощ. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 
Председател Общински съвет 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2371-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
предложение от Кмета на община Варна вх. № РД-5-9300(67)/26.07.2005 
г., Общински съвет – Варна решава за извършване на спешна неотложна 
помощ на територията на община Варна при извънредни условия да бъде 
закупен следния санитарен транспорт: 

- 2 броя УАЗ машини   - 26 000 лв.  
- 1 брой джип “НИВА”   - 12 000 лв.   
- 1 брой микробус    - 11 000 лв.   
Средствата да бъдат за сметка на дейност 898 “Други дейности по 

икономика”. 
 /за – 33, против – 1, въздържали се – 2/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 



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 
№ 31 

от заседание проведено на 27.07.2005 г. 
по точка деветнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на община 

Варна вх. № РД-5-9302(61)/22.07.2005 г. относно осигуряване на 
финансови средства за изплащане наемите на наетите обзаведени 
апартаменти на кардиохирурзите на разкритата кардиохирургия към 
УМБАЛ “Св. Марина”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 
Председател Общински съвет 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 2372-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 
предложение от Кмета на община Варна вх. № РД-5-9302(61)/22.07.2005 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат осигурени средства в 
размер до 10 000 /десет хиляди/ лв. за изплащане на месечни наеми на 
наети от община Варна обзаведени апартаменти за настаняване на 
висококвалифицирани лекари-специалисти. 
 Средствата да бъдат изплатени за сметка на дейност 898 “Други 
дейности по икономика” § 10 от Бюджет на община Варна за 2005 г. 

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

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
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