
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 

№ 34/16.11.2005 г. 

по точка първа от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

- упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото  

събрание на “Варна Шеле Екосервиз” ООД за участие в  Общото събрание 

на дружеството, насрочено на 25.11.2005 г. и да гласува “за” извършване 

на продажба на недвижим имот: терен-гараж № 2, с площ 4120 кв. м.  и 

находящата се в него сглобяема постройка с площ 72 кв. м., собственост 

на “Варна Шеле Екосервиз” ООД; 

-  даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване  

общински недвижим имот – земя, представляващ УПИ І-1, кв. 8 по ПРЗ на 

местност “Баба Алено”, к.к. “Чайка” СО “Ален мак”, гр. Варна с площ 

9 511  кв.м.;  

- даване на съгласие за продажба на три броя бунгала, включени в 

капитала на “Жилфонд” ЕООД находящи се в местност “Баба Алено” на 

явен търг по реда на НРПУРОИ, след оценка от лицензиран оценител, 

която цена да бъде начална за провеждане на търга и възлагане на 

управителя на “Жилфонд” ЕООД провеждането на търг в срок до 

30.12.2005 г.; 

-  даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на 

имот частна-общинска собственост, находящ се в гр. Варна, местност 

“Шашкъна”, 26-ти п.р., представляващ поземлен имот (ПИ) № 509 с площ 

977 кв.м., при граници на целия имот: бул. “Цар Освободител”, имот (ПИ) 

№ 463, улица, държавна земя; 

-  възлагане на Кмета на Община Варна изготвяне на правен, 

финансово-икономически, социален и екологичен анализи, мотивирано 

предложение и проектодоговор за предоставяне на  концесия с предмет 

изграждане и експлоатация на тенис комплекс, разположен в – УПИ І 

Спортен комплекс, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Чайка”, кв. 26, 19-ти 

подрайон;  

-  възлагане на Кмета на Община Варна да извърши и предостави 

цялостен анализ за практиката на Общината при отдаването под наем на 

общински терени, ползвани за паркинги, като изготви предложение до 



Общински съвет – Варна за приемане на решение относно бъдещата 

експлоатация на този вид общинска собственост с цел увеличаване на 

приходите в местния бюджет от ефективното й управление в срок до 

01.12.2005 г., като в този срок да не бъдат извършвани никакви 

фактически действия; 

- даване съгласие за прекратяване съсобствеността между Община 

Варна и Емил Стоилов Иванов – управител на “ИЗТОЧНА СТРОИТЕЛНА 

КОМПАНИЯ”-ООД  относно имот представляващ урегулиран поземлен 

имот ІІІ-1228 – целия с площ 268 кв.м на ул. “Иван Вазов”, ул. “Петър 

Енчев”;   

 -  отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 2748-3-т.25 по 

Протокол № 47 от 23.07.2003 г. и прекратяване договора на ФК 

“Владислав”, като задължава Кмета на Община Варна да извърши 

проверка, относно строителната дейност  и стопанисването на имота; 

  - отмяна на текста по чл. 36 от “Наредба за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество” приемане на нов текст; 

- промяна предназначението на жилище с адрес: гр. Варна, ул. “Ген. 

Колев” бл. 100, вх. В, ет. 2, ап. 5 - АОС № 2630/2003 г. от “ведомствено 

жилище” в “жилище предназначено за продажба”; 

- промяна предназначението на жилище, находящо се в гр. Варна, 

ул. “Самарско знаме”  1А,  вх. В, ет. 4, ап. 58 от “резервно жилище” в 

“жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди”; 

- промяна предназначението на жилище, находящо се в гр. Варна, 

ж/к “Вл. Варненчик”  бл. 222,  вх. 4, ет. 2, ап. 84 от “резервно жилище” в 

жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди”; 

    - одобряване на резултата от конкурс, съгласно  приложен 

мотивиран доклад на конкурсната комисия по заповед на Кмета на 

Община Варна № 2637/25.10.2005 г. и утвърждаване на спечелилия 

конкурса.   

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 : 

2563-1. На основание чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване 

на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на  



търговските дружества и във връзка с писмо вх. № ОС-5-

2600/98/14.10.2005 г., Общински съвет – Варна упълномощава своя 

представител в Общото  събрание на “Варна Шеле Екосервиз” ООД г-н 

Аврам Тодоров да участва в Общото събрание на дружеството, насрочено 

за 25.11.2005 г. и да гласува “за”  при вземане на решение за извършване 

на продажба на недвижим имот: терен-гараж № 2, с площ 4120 кв. м.  и 

находящата се в него сглобяема постройка с площ 72 кв. м., собственост 

на “Варна Шеле Екосервиз” ООД. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

2564-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

35, ал.1 от ЗОС и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна 

решава да бъде извършена продажба чрез търг с явно наддаване по ред 

определен съгласно НРПУРОИ на общински имот – земя, представляващ 

УПИ І-1, кв.8 по ПРЗ на местност “Баба Алено”, к.к. “Чайка”, СО “Ален 

мак”, гр. Варна, с площ 9 511  кв.м., описан в АОС № 3570/01.11.2005 г., 

при граници на целия имот: път и № 13 ГНС Варна, ведно с 

разположените в имота 19 броя временни  обекти-бунгала-собственост на 

Община Варна. 

Общински съвет – Варна приема, че пазарната оценка на урегулиран 

поземлен имот (УПИ) І-1, кв. 8, заедно с разположените на територията 

му 19 броя бунгала възлиза на 5 154 350 (пет милиона сто петдесет и 

четири хиляди триста и петдесет) лева. Приетата от Общински съвет – 

Варна пазарна оценка да бъде първоначална цена при провеждането на 

търга. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

 

2565-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1  от 

Наредбата за реда за уреждане правата на собственост върху частта на 

Община Варна от капитала на търговските дружества, чл. 13 от Договор 

№ Д-2-9200/574/19.08.02 г. за възлагане управлението на ЕООД с 

общинско имущество “Жилфонд” и  във връзка с предложение на Кмета 

на  Община Варна вх. № ОС-5-9901/30/07.11.2005 г., Общински съвет – 

Варна  дава съгласие за продажба на три броя бунгала, включени в 

капитала на “Жилфонд” ЕООД, находящи се в местност “Баба Алено” 

чрез явен търг по реда на НРПУРОИ, след  изготвяне на пазарна оценка от 



лицензиран експерт-оценител, която цена да бъде начална за провеждане 

на търга.Възлага на управителя на “Жилфонд” ЕООД провеждането на 

търг в срок до 30.12.2005 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 2/ 

   

2566-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

35, ал. 1 от ЗОС и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава 

съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред определен 

съгласно НРПУРОИ  на имот частна-общинска собственост, находящ се в 

гр. Варна, местност “Шашкъна”, 26-ти п.р., представляващ поземлен имот 

(ПИ) № 509 с площ 977 кв.м., описан в АОС № 1467/13.12.1999 г., при 

граници на целия имот: бул. “Цар Освободител”, имот (ПИ) № 463, улица, 

държавна земя. 

Общински съвет – Варна приема, че пазарната оценка на 

горепосочения имот, определена от лицензиран оценител съгласно 

Договор Д-5-9200/1078/27.10.2005 г. възлиза на 97 500 лева. Приетата от 

Общински съвет – Варна пазарна оценка да бъде първоначална цена при 

провеждането на търга. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

 

 2567-1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 69, ал. 1 т. 

6 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-

9302/211/02.11.2005 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 

Община Варна изготвяне на правен, финансово-икономически, социален и 

екологичен анализи, мотивирано предложение и проектодоговор за 

предоставяне на  концесия на спортен обект с предмет изграждане и 

експлоатация на тенис комплекс разположен в – УПИ І Спортен комплекс, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. “Чайка”, кв. 26, 19-ти подрайон, 

представляващ публична общинска собственост, съгласно АОС № 

2460/18/12/2002 г., за задоволяване на обществени спортни потребности. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 31, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 15/ 

 

2568-1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА  

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-

9302/204/18.10.2005 г., Общински съвет – Варна: 



1. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши и предостави 

цялостен анализ за практиката на Общината при отдаването под наем на 

общински терени, ползвани за паркинги, като прецени стопанската 

целесъобразност от продължаването на действието на съществуващите 

договори за отдаването им под наем към 31.10.2005 г. в срок до 01.12.2005 

г. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да изготви предложение 

до Общински съвет – Варна за приемане на решение, относно бъдещата 

експлоатация на този вид общинска собственост с цел увеличаване на 

приходите в местния бюджет от ефективното й управление в срок до 

01.12.2005 г. 

3. Кметът на Община Варна да не сключва нови договори за 

наем, анекси за удължаване на срока на действието им с предмет на 

дейност – общински терени ползвани като паркинги, до вземане на 

решение от Общински съвет – Варна за бъдещата експлоатация на този 

вид общинска собственост. 

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

 

2569-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 

от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5 във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-2600/103/08.11.2005 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 

между Община Варна и “ИЗТОЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ”ООД,  

представлявана от Емил Стоилов Иванов – управител, по отношение на 26 

кв. м. идеални части от имот представляващ – УПИ ІІІ-1228 – целия с 

площ 268 кв.м., при граници на целия имот: ул. “Иван Вазов”, ул. “Петър 

Енчев”, поземлен имот № 1227, поземлен имот 1229, в кв. 17 по плана на 

8-ми п.р. на гр. Варна. 

За горепосочения имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 3517/19.08.2005 г. 

 Прекратяването на съсобственост да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна, представляваща 26 кв.м. идеални части по 

пазарни цени, за сумата от 12 960 лева, определена от лицензиран експерт-

оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

 



            2570-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА  и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-9302/184/28.09.05 

г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 2748-3-т.25 по 

Протокол № 47 от 23.07.2003 г., като задължава Кмета на Община Варна 

да извърши проверка, относно извършването на строителна дейност  и 

стопанисването на футболно игрище в жк.”Владиславово” ІV-ти м.р. и 

информира Общински съвет – Варна за същото в срок до 01.12.2005 г. 

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

 

2571-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА  и 

по предложение на Председателя на Общински съвет – Варна  с вх. №  ОС-

5-9303/59/10.10.2005 г., Общински съвет – Варна изменя досегашният 

текст на чл. 36 от НРПУРОИ, като след изменението текста на чл. 36 от 

НРПУРОИ придобива следния вид: 

- Чл. 36. “Срокът на договорите за отдаване под наем на имоти и 

вещи-общинска собственост по чл.14, ал. 2 от ЗОС се определя до 10 

години, а срокът за отдаване под наем по чл.14, ал. 7 се определя до 5 

години.” 

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

 

2572-1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

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

9302/85/01.11.2005 г., Общински съвет – Варна променя предназначението 

на жилище от “ведомствено” в жилище, предназначено “за продажба”,  

находящо се на ул. “Ген. Колев” бл. 100, вх. В, ет. 2, ап. 5  АОС № 

2630/2003 г. 

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

 

 

 

2573-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

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

94.Н/125/13.10.2005 г., Общински съвет – Варна променя 

предназначението на  гарсониера, находяща се в гр. Варна, ул. “Самарско 

знаме”  1А,  вх. В, ет. 4, ап.58 от “резервно жилище” в “жилище за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 2/ 

 



2574-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

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

94.Н/125/13.10.2005 г., Общински съвет – Варна променя 

предназначението на двустайно жилище, находящо се в гр. Варна, ж/к “Вл. 

Варненчик”  бл. 222,  вх. 4, ет. 2, ап. 84 от “резервно жилище” в “жилище 

за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”. 

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

 

 2575-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС и  по предложение на Кмета на община Варна, в изпълнение на 

решение на Общински съвет – Варна № 2387-4-2(32)/21.09.2005 г. за 

продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

ж.к. “Левски” кв. 18 по плана на 23-ти подрайон и представляващ УПИ ІІІ-

1425 с площ 1300 кв.м, предмет на АОС № 3242/20.10.2004 г., Общински 

съвет – Варна одобрява резултата от конкурса, съгласно приложен 

мотивиран доклад на конкурсната комисия и обявява за спечелил 

конкурса участника “МЕТАЛЕКС БИЛД”-ООД. 

 Възлага на Кмета на община Варна да сключи договор за продажба 

на горепосочения имот  на “МЕТАЛЕКС БИЛД”-ООД при изпълнение на 

конкурсните условия за продажба на имота. 

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

 

 2576-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна – допълва свое решение № 2407-

4(32)/21.09.2005 г., като след текста “......нежилищни имоти” се изписва 

ново изречение:  

“В комисията за провеждане на търга да се включи представител на 

училището.” 

 /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 

№ 34 

от заседание проведено на 16.11.2005 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

- актуализация на бюджета на Община Варна за 2005 г.; 

- увеличаване режийните разноски и поевтиняване на храната в 

“Ученическо и столово хранене”-ЕАД и “Стопанска и спомагателна 

дейност”-ЕАД; 

- увеличаване на дневния оклад в детските заведения и детските 

ясли; 

- допълване списъците на длъжностите и лицата имащи право на 

заплащане пътни разходи за Община Варна и за функция “Образование”; 

- предложение при преизпълнение на местните приходи над 

актуализирания бюджет и при неизпълнение приходите от фонд 

“Приватизация”  изпълнените в разходната част на план-сметката на фонд 

“Приватизация” за 2005 г. обекти да бъдат включени за финансиране в 

бюджет 2005 г. и изплащани за сметка на местните приходи; 

- отпускане средства за гориво за отопление на “Диагностично-

консултативен център І Св.Клементина-Варна”-ЕООД, “Диагностично-

консултативен център “Св.Иван Рилски”-Аспарухово-Варна”-ЕООД, 

“Диагностично-консултативен център ІІІ-Варна”-ЕООД, “Диагностично-

консултативен център ІV-Варна”-ЕООД, “Диагностично-консултативен 

център V-Варна”-ЕООД, “Диагностично-консултативен център “Чайка”-

Варна”-ЕООД; 

- отпускане на средства за ремонт на спортни площадки на 

територията на община Варна. 

 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 

Председател ПК “Финанси и бюджет” 

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2577-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.47 от 

Наредбата за приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки  на Община Варна, Общински съвет – 

Варна решава да бъде актуализиран Бюджета на Община Варна за 2005 г. 

към  30.09.2005 г. по функции и дейности  в размер на: 
Приходи      113 200 000 лв.  

(Приложение № 1) 

Разходи      113 200 000 лв.  

(Приложение № 2) 

 

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

 

 

2578-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.47 от 

Наредбата за приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки  на Община Варна, Общински съвет - 

Варна увеличава режийните разноски и поевтиняване на храната в 

“Ученическо и столово хранене” ЕАД и “Стопанска и спомагателна 

дейност” ЕАД, считано от 01.11.2005 г., както следва: 

 

- “Ученическо и столово хранене” – режийни разноски: 

      било   става 

* в ЦДГ- дневни групи  от 1,10 лв.   на 1,40 лв. 

     за закуска - 2 броя  от 0,30 лв.  на 0.40 лв. 

  За обяд    от 0,50 лв.   на 0,60 лв. 

* в ЦДГ – седмични групи  от 1,50 лв.  на 1,85 лв. 

 за закуска    от 0,30 лв.  на 0,40 лв. 

 за обяд    от 0,50 лв.  на 0,60 лв. 

 за вечеря     от 0,40 лв.  на 0,45 лв. 

 

 

 

 

 



- “Стопанска спомагателна дейност” ЕАД – режийни разноски: 

      било   става 

* в дет. ясли – днев. групи  от 1,10 лв.  на 1,40 лв. 

 за закуска    от 0,30 лв.   на 0,40 лв. 

 за обяд    от 0,50 лв.  на 0,60 лв. 

* за дет.ясли-седмични  от 1,50 лв.  на 1,90 лв. 

за закуска    от 0,30 лв.   на 0,40 лв. 

 за обяд    от 0,50 лв.           на 0,60 лв. 

 за вечеря    от 0,40 лв.  на 0,50 лв. 

 

- “Ученическо столово хранене” – поевтиняване на храната: 

* в учебни заведения: 

 за закуска    от 0,05 лв.   на 0,10 лв. 

 за обяд    от 0,35 лв.   на 0,35 лв. 

 за вечеря    от 0,15 лв.   на 0,15 лв. 

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

 

2579-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.47 от 

Наредбата за приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки  на Община Варна, Общински съвет - 

Варна увеличава дневния оклад в детските заведения и детските ясли, 

както следва: 

- в целодневни детски градини от 1,50 лв.   на 1.81 лв. 

- в седмична детска градина  от 1,80 лв.   на 2,00 лв. 

- в детски ясли    от 1,50 лв.   на 1,75 лв. 

- в санаториална дет.ясла  от 2,50 лв.   на 2,65 лв. 

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

 

2580-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.25, ал.1 и ал. 

2от ПМС № 11/19.01.05 г., Общински съвет - Варна допълва списъка на 

длъжностите и лицата имащи право на заплащане пътни разходи: 

1. Към списъка на Община Варна, както следва: 

 ІІ. Разходи за пътуване от града до работното място и обратно 

– Варна – Зл.пясъци:  

 “Ръководител обслужващо звено почивни бази” – 1 бр. 

2. Към списъка на функция “Образование”, както следва:  

утвърждава размера на средствата за превозни разноски на 

персонала в ОУ “Добри Войников” в с. Каменар в рамките на бюджетна 

група “Образование” за 2005 г. за покриване на 85 % от стойността на 



билета (картата) за градски транспорт – гр. Варна, в случаите когато няма 

кандидати от населеното място, в което се намира учебното заведение, 

както следва: 

- директор     –    1 брой 

- учители      –  23 броя 

- прислужник-възпитател   –    1 брой 

всичко:      -   25 броя 

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

 

2581-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 и 2 

от Наредбата за приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки  на Община Варна, Общински съвет - 

Варна дава съгласие при преизпълнение на местните приходи над 

актуализирания бюджет и при неизпълнение приходите от фонд 

“Приватизация” изпълнените в разходната част на план-сметката на фонд 

Приватизация за 2005 г. обекти да бъдат включени за финансиране в 

Бюджет 2005 г. и изплащани за сметка на преизпълнението на  местните 

приходи. 

/за - 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

2582-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.47 от 

Наредбата за приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки  на Община Варна, Общински съвет – 

Варна решава да бъдат отпуснати средства за гориво за отопление на 

“Диагностично-консултативен център І “Св. Клементина”-Варна” ЕООД, 

“Диагностично-консултативен център “Св. Иван Рилски”-Аспарухово-

Варна” ЕООД,  “Диагностично-консултативен център ІІІ-Варна” ЕООД, 

“Диагностично-консултативен център ІV-Варна” ЕООД, “Диагностично-

консултативен център V-Варна” ЕООД, “Диагностично-консултативен 

център “Чайка”-Варна” ЕООД, в размер до 10 000 лв. за всеки център,  

разчетени до края на 2005 г. Средствата да бъдат за сметка на 

преизпълнението на приходната част над актуализацията на бюджет 2005 

г. 

Общински съвет – Варна възлага на контрольорите на 

гореописаните общински лечебни заведения да извършат контрол върху 

зареждането им с гориво до края на годината.    

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

 



 

 

2583-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.47 от 

Наредбата за приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки  на Община Варна, Общински съвет – 

Варна решава да бъдат отпуснати 50 000 лв. за ремонт на спортни 

площадки на територията на Община Варна. Средствата да бъдат за 

сметка на преизпълнението на приходната част над актуализацията на 

бюджет 2005 г.  

/за - 31, 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 

№ 34 

от заседание проведено на 16.11.2005 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

- утвърждаване на комисия за провеждане на акредитационна 

процедура в “ДКЦ ІV – Варна” ЕООД; 

- отпускане и откази за отпускане на финансови помощи за лечение 

на нуждаещи се граждани; 

- възлагане на дирекции “Финанси и бюджет”, “Здравно развитие”, 

“Осигуряване и опазване на обществения ред” и “Управление на 

човешките ресурси и административни услуги” за извършване на 

финансова ревизия на дейността на “Диагностично-консултативен център 

І “Св. Клементина” – Варна” ЕООД; 

- възлагане на Кмета на Община Варна да извърши проверка, 

относно наличния общински сграден фонд и излезе с предложение за 

отдаването за ползване на “Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания със стационар “д-р Марко Антонов Марков”-Варна” ЕООД, 

където да бъдат настанени Диагностично-консултативния блок, намиращ 

се на бул. “Чаталджа” 111, архива и болничната аптека на дружеството, 

като при необходимост направи предложение за замяна на общинска с 

държавна собственост; 

- задължаване на Кмета на Община Варна да предприеме 

необходимите действия чрез Областна управа – Варна и Министерство на 

здравеопазването за осигуряване на средства за закупуване на линеен 

ускорител за “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 

стационар “д-р Марко Антонов Марков”-Варна” ЕООД, който ще се 

използва за нуждите на Варна и областта; 

- разкриване на акредитационна процедура в “Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение – Варна”-ЕООД и 

съгласуване на комисия по самооценяване; 



- утвърждаване на структурни и организационни промени 

изразяващи се в ново щатно разписание на “Диагностично-консултативен 

център І “Св.Клементина”-Варна”-ЕООД. 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – 

Председател ПК “Здравеопазване” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2584-3. На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 ЗЛЗ, чл. 

24 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и 

методиката за акредитация на лечебните заведения и във връзка с писмо 

от управителя на “ДКЦ ІV-Варна” ЕООД с вх. № ЗР-5-9903(20)/04.11.2005 

г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие за провеждане на 

акредитационна процедура на “ДКЦ ІІІ-Варна” ЕООД и съгласува 

комисия по самооценяване, както следва: 

- д-р Жасмина Тодорова  – хирург 

- д-р Марияна Бочева   – алерголог 

- Гинка Милчева   – главна мед. сестра 

- Радка Панайотова   – гл. счетоводител 

- Йорданка Бончева   – специалист “ТРЗ и кадри” 

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

 

 

 

 2585-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА 

ПЕХЛИВАНОВА – ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Цар Освободител” 

№ 107, вх.А, ет.2, молба с вх. № ОС-5-94.Ц/4/05.05.2005 г. - 300 лв. за 

закупуване на лекарствени средства. Същата е с диагноза: двустранна 

коксартроза и гонартроза съчетана с остеопороза; съпругът й е с мозъчен 

кръвоизлив; налага се три месеца медикаментозно  лечение след 

алопластика на дясна тазобедрена става. 

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

 

 2586-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на РУМЕН ФИЛИПОВ ХРИСТОВ, 



ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Дойчин войвода” № 7, 

молба с вх. № ОС-5-94.Р/11/22.04.05 г. - 150 лв. за  закупуване на 

лекарствени средства, които са частично реимбурсирани от НЗОК. 

Същият е с  диагноза: ХОББ-бронхитна форма; двустранни плеврални 

сраствания; ХДН-І ст.; хипертонична болест ІІІ ст.; ИБС-АП при усилие-ІІ 

ф.к.; дископатия лумбалис; радикулит. Лицето е пенсионер по болест и 

има намалена РТ  74,80%.  

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

 

 

 2587-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АСИБЕ МЕХМЕДОВА 

ЮМЕРОВА,  ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Рожен” № 

10, молба с вх. №  ОС-5-94.А/22/03.05.2005 г. - 150  лв. за следоперативно 

лечение на очите на пациентката. Същата е с  диагноза: захарен диабет - 

тип. ІІ; диабетна полиневропатия; хипертонична болест ІІІ ст. - умерено 

висока; катаракта на дясно око. Месечния  доход от пенсиите на 

семейството е в размер на 261,08 лв.                     

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

 

 2588-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АНКА КОСТОВА ХРИСТОВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Браила” № 5, молба с вх. 

№ ОС-5-94.А/23/10.05.05 г. - 150  лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които нe се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: 

рецидивиращ еризипел на десния крак; дискова херния. ХБ ІІІ ст.;  СМФ - 

умерено висока степен; ХЛСН ІІ-ІІ ф.к. Месеченият доход на  лицето е  

55,65 лв.   

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

 

 2589-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ВАЛЯ ДОНЧЕВА ВЕЛЧЕВА, ЕГН: 

**********, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл.205, вх. 15, ет.4, ап.14, 

молба с вх. № РД-5-94.В/78/16.05.2005 г. -  300 лв. за закупуване на корсет 

и  лекарствени средства, които не се реимбурсират от НЗОК. Същата е с  

диагноза:  болести на междупрешлените дискове-дискова херния; 

фрактура на Т12.; Ф-ра на Л1; ХБ ІІ ст. Лицето е с месечен доход 

формиран от пенсия в размер на 178,11 лв.  

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



 

 2590-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на СИМЕОН ДЕМИРОВ ИЛИЕВ, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Княз Черказки” № 49,  молба вх. № РД-

5-94.С/106/12.05.2005 г. - 250  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се реимбурсират от касата. Същият е с диагноза: сензорно 

увреждане на двете очи, поради което е с 91-100% намалена 

работоспособност с чужда помощ. Съпругата му Ася Иванова Демирова е 

с ИБС; ангина АП при усилие ІІ-ІІ ф.к.; ХБ – ІІІ ст.; умерена степен; 

ХЛСН ІІ ф.к. Предвид ниските доходи по болест от пенсии на семейството 

се отпуска горепосочената сума. 

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

 

 2591-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на БОЯН БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ - 

ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, бл.227, вх.4, ет.8, 

ап.138, молба вх. № РД-5-94.Б/38/12.05.2005 г. -  200  лв. за закупуване на 

лекарствени средства. Същият е с  диагноза: ИБС; АП ІІІ ф.к.; ХБ ІІІ ст.; 

висока степен СМП; ХСН ІІІ ф.к.; състояние след резекция на стомаха. 

Месеченият доход на семейстовото от пенсии е в размер на 135,01 лв.   

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

 

 

 2592-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ИВЕЛИНА ЦВЕТКОВА КОЛЕВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл.11, вх.3, ет.2, ап.5, 

молба вх. № РД-5- 94.И/82/16.05.2005 г.  - 500 лв. за закупуване на 

лекарствени средства за продължаване на терапията на сина й Кристиян 

Красимиров Георгиев на 11 г., който е с диагноза– мукополизахаридоза ІІІ 

тип А - болест на Санфилипо  

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

 

 

 2593-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на СТЕФАН СТЕФАНОВ 

ДИМИТРОВ, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл.227, 

вх.6, ет.1, ап.184, молба с вх. № РД-5-94.С/101/03.05.2005 г. - 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се реимбурсират от НЗОК. 

Същият е с диагноза: ИБС; остър миокарден инфаркт; остра ЛСН; ХБ ІІІ 



ст.; умерена степен СМФ.; захарен  диабет тип ІІ.; диабетна 

полиневропатия и ретинопатия; хиперлипидемия; МСД; ХВБСН. Дохода 

от пенсията на  семейството е 113,95 лв.   

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

 

 2594-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ИВАЙЛО ВИКТОРОВ ВЪЛЧЕВ, 

ЕГН: **********, гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик”, бл.36, вх.1, ет.1, ап.4, 

молба с вх. № РД-5-94.И/79/10.05.2005 г. - 150 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи. Същият е с диагноза: състояние след 

ЧМТ с мозъчна контузия и черепна фрактура, както и след фрактура на Д-

8-9; с контузия на ГР остатъчна долна спастична парапареза, тежка степен. 

Лицето се придвижва с патерици и акумулаторна  инвалидна количка  

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

 

 2595-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл.214, ет. 1, вх.5, 

ап.135, молба с вх. № СДЖ-5-94.И/7/10.05.2005 г. - 150 лв. за закупуване 

на лекарствени средства, които не се реимбурсират  от НЗОК.  Същият е с 

диагноза: МСБ; съдов паркинсонов синдром – ригиднотреморна форма 

тежка степен; ХБ ІІІ ст.-висока степен; ИБС; АП ІІ ф.к.; захарен диабет ІІ 

тип; диабетна ретинопатия и полиневропатия; двустранна гонартроза; 

хроничен бронхит. Доходът на семейството се формира от пенсията на 

лицето, която е в размер на  107,40 лв. и работна заплата на съпругата му – 

в размер на 150 лв.   

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

 

 

 2596-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЕКАТЕРИНА ДОНЧЕВА 

БАКОВСКА, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Петър Райчев” бл.4 вх.Ж, 

ет.3, ап.152, молба с вх. № РД-5-94.Е/49/11.05.2005 г. - 200  лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: чернодробна цироза; анемия; варици на 

хранопровода; петкратна склеротерапия; ХТСН ІІІ-ІV ф.к.; перикарден 

излив; абсолютна аритмия при хронично предсърдно мъждене; 

бронхиална астма в ремисия; алергия към пеницилин, гентамицин и 

кортикостероиди. Месеченият  доход от пенсия е в размер на 94,59 лв.  



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

 

 2597-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ПЕНЧО СЛАВОВ ЦАНЕВ, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв. “Възраждане” бл.26, вх.2, ет.6, ап.18, молба с 

вх.№ РД-5-94.П/63/17.05.05г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с   

диагноза: ИБС; остър инфаркт на миокарда; ХБ ІІІ ст.; умерена степен 

СМФ; хиперлипидемия; МСБ; хронична КВСН; нефролитиаза; състояние 

след уретеролитотомия в ляво. Месечният доход на лицето е от пенсия и е 

в размер на 120,57 лв. 

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

 

 2598-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на НАДЕЖДА МИТКОВА 

ЗАХАРИЕВА,  ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. Аспарухово, ул. “Ясен” 

№ 5а, молба с  вх.№ ОС-94.Н/8/28.04.2005 г. - 150      лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: псориазис вулгарис; псориатична полиартропатия-висока 

степен на активност ІІ ф.к.; двигателна недостатъчност; чернодробна 

стиатоза; киста на десен яйчник; обезитас ІІ ст. Дохода й се формира от 

пенсия в размер на 83,48 лв. и 18 лв. - семейна помощ за дете.   

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

 

 2599-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЮЛИАНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, кв. “Виница”, м-т “Малко Ю” № 338, молба с 

вх.№ РД-5-94.Ю/16/22.06.05 г. - 100 лв. за лекарства, които не са или 

частично реимбурсирани от касата. Същата е с диагноза: увреждане на 

междупрешлените дискове; дискова херния на Л5-С1; шийна 

остеохондроза С6-С7 с цервикален вертибрален синдром; трайна 

ограничена подвижност от шията.  

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

 

 2600-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЙОРДАНКА СТОЯНОВА 

ПОПОВА, ЕГН:**********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Кирил и 

Методий” № 45, вх.Б, ет.1, ап.15, молба с вх. № РД-5-94.Й/28/30.06.2005 г. 



– 250 лв. за закупуване на лекарства,  които не са или  частично 

реимбурсирани от касата. Същата е с диагноза: глаукома и катаракта.  

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

 

 2601-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на РАЧКО КАМЕНОВ АТАНАСОВ, 

ЕГН: **********, гр. Варна, кв. “Вл.Варненчик”, ул. “Станислав 

Доспевски” № 7, молба с вх. № ЗР-5-94.Р/10/17.05.2005 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се реимбурсират от НЗОК. 

Същият е с диагноза: дискова херния на ниво Л 3- Л4 и Л4-Л5. 

Ежемесечния доход е от социални помощи и е в размер на 55,65 лв.  

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

 

 

 2602-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МАРИЯ АЛЕКСИЕВА САШЕВА, 

ЕГН **********, гр. Варна,  кв. Аспарухово, ул. “Маркови кули” № 24 В, 

молба вх. № РД-5-94.М/123/16.05.2005 г. -   500   лв. за оперативно 

лечение. Същата е с диагноза: фронтален остеом /новообразувание в 

черепната кутия/ и има препоръка за оперативна интервенция. Месечният 

доход на семейството е в размер на 153 лв.    

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

 

 

 2603-3.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ТИХОМИР НЕНОВ ТОДОРОВ, 

ЕГН **********, гр. Варна, кв. Виница, ул. “Найден Райков” № 27, молба 

с вх. № РД-5-94.Т/48/02.06.2005 г. - 350  лв. за закупуване на медикамента 

Салофалк. Същият е с диагноза: хроничен улцерогомарагичен колит – 

средно тежка форма; левостранен колит; хронично рецидивиращо 

протичане /болест на Кук/. Месечният  доход е в размер на 204 лв.  

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

 

 2604-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ДЕМИР ЗАРКОВ АНДРЕЕВ, ЕГН: 

**********, гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 14, молба с вх. № РД-

5-94.Д/73/18.04.2005 г. – 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

частично реимбурсирани от  НЗОК и памперси. Същият е с диагноза: ДЦП 

- остра екстрапирамидна форма; синдром на двойна ацетоза-средна към 



тежка степен със засягане на четирите крайника.; дебилност - средна 

степен. Месечен доход от пенсия 63,60 лв.   

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

 

 2605-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на БОРИСЛАВ ИЦКОВ ДЕМИРОВ, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 5, молба с вх. № 

РД-5-94.Б/30/18.04.2005 г. – 150 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: 

ДЦП-пирамидна форма; десностранна спастична хемипареза – средна 

степен; несиметрична вътрешна хидроцефалия. Месечният доход е от 

пенсия и е в размер на 63,60 лв.  

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

 

 

 2606-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МИТА СТЕФАНОВА КИРЯКОВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Искър” № 4, молба с вх. 

№ ЗР-5-94.М/12/16.05.2005 г. - 150 лв. за закупуване на леща за операция 

на лявото око. Същата е с диагноза: катаракта околи синистра. Месечният 

доход е в размер на 201,69 лв. Съпруга Димитър Трендафилов Киряков е с 

диагноза: Са ренис синистра.   

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

 

 

 2607-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МАРГАРИТА НЕДКОВА 

БЛАГОЕВА, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик, бл.203, 

вх.2, ет.1, ап.40, молба с вх. № РД-5-94.М/147/02.06.2005 г. – 100 лв. за 

лекарства, които не са или частично реимбурсирани от НЗОК. Същата е с 

диагноза: ХОББ в ремисия; дифузна еутиреоидна струма І А степен. 

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

 

 

 2608-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ДАРИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Цар Освободител”, бл.21, ап.5, молба с 

вх. № ЗР-5-94.Д/2/19.05.2005 г. –150 лв. за закупуване на лекарства, които 

не са или частично реимбурсирани от НЗОК. Същата е с  диагноза: 



десностранен радиален епикондилит; хроничен бронхит. Синът й Георги 

Борисов Иванов на 14 г. е с диагноза: вирусен хепатит - тип А.  

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

 

 2609-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА 

РАМАДАНОВА, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Поп Харитон” № 115, 

молба с вх.№ РД-5-94.Е/57/31.05.2005 г. – 150 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не са или  частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: захарен диабет тип ІІ; диабетна 

полиневропатия; хроничен обструктивен пиелонефрит; десностранна 

хидронефроза І ст.  

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

 

 2610-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на СВЕТЛОЗАР ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ, 

ЕГН:**********,  гр. Варна, ул. “Ген. Паренсов” № 41, ет.2,  ап.4,   молба 

с вх.№  ЗР-5-94.С/14/12.08.05 г. – 400 лв. за контролните прегледи до 

гр.София и  закупуване на лекарствени средства 95 лв. на месец,  които не 

се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС; стабилна ангина 

пекторис ІІІ ф.к.; триклонова коронарна болест; артериална хипертония ІІ 

ст.; дислипидемия; състояние след аортокоронарен байпас; обезитас ІІ-ІІІ 

ст.; ХОББ-бронхитна форма. Месечният доход е от пенсия и е в размер на 

85,78 лв.  

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

 

 

 2611-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА, 

ЕГН: **********, с. Каменар ул. “Роза” № 4, молба с вх. № СДЖ-5-

94.М/6/23.03.2005 г. – 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: 

бронхиална астма. Дъщеря й Светла Симеонова Андонова е с диагноза: 

бронхиална астма,  а дъщеря й  Зюмбюлка Симеонова Андонова е с 

диагноза: хроничен хепатит.  

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

 

 



 2612-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ДОРОТЕЯ ЖЕЛЕВА ГЕНЧЕВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Д-р Пюскюлиев” № 47, молба с вх. № 

ОС-5-94.Д/10/28.03.2005 г. – 400 лв. за закупуване на лекарствени 

средства  и лечение. Същата е с диагноза: болест на Хочкин; захарен 

диабет ІІ тип; диабетна полиневропатия.  

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

 

 2613-3.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Под игото” бл. 26, вх.Б, ап.25, молба с 

вх. № СДЖ-5-94.П/2/21.03.2005 г. - 300 лв. за закупуване на три ампули 

Хиалган, които не се  реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: 

синовиит на дясно коляно – асептична некроза на медиален бедрен 

кондил.  

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

 

 2614-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АНКА МИХАЙЛОВА 

АТАНАСОВА, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Осогово” № 18, молба с 

вх. № ЗР-5-94.А/8/12.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не са или  частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с 

диагноза: хроничен, обострен, повърхностен гастрит; чернодробна 

стиатоза; фиброкистична  мастопатия и хроничен бронхит. Синът й 

Михаил Живков Асенов е с диагноза: хроничен, активен хепатит. 

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

 

 

 2615-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на НЕЛИ ПЕТКОВА ТОДОРОВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, бл.407, вх.3 

ет.5, ап.15, молба с вх. № ОС-5-94.Н/12/19.05.05 г. - 600 лв. за закупуване 

на три опаковки Енцефалон,  който не се реимбурсира от НЗОК. Диагноза 

на дъщеря й Павлина Веселинова  Тодорова – бактериален менингит; 

вътрешна хидроцефалия; умерена олигофрения; симптоматична 

епилепсия; редки, големи и малки припадъци. 

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

 



 2616-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЕЛКА ГРИГОРОВА АРМЕНКЯН, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Младежка” 31, вх.А, ет.7, ап.21, молба с 

вх. № СДЖ-5-94.Е/8/22.04.2005 г. – 200 лв. за закупуване на ъглова плака 

използвана като остеосинтезен материал. Същата е с диагноза: 

пертрохантерно счупване на дясна бедрена кост.  

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

 

 2617-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МАРИЧКА ФИЛЕВА 

ГЕОРГИЕВА, ЕГН:**********, гр. Варна, к-с “Победа” бл.1 вх.Г, ет.ІV, 

ап.48, молба с вх. № РД-5-94.М/127/19.05.2005 г. – 150 лв. за закупуване 

на лекарствени средства, които не се или  частично   реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: МСБ; състояние след исхемичен мозъчен 

инсулт; ХБ ІІІ ст.; поясна дископатия.  

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

 

 

 2618-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АТАНАС СВЕТОСЛАВОВ 

ДИМИТРОВ, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. “Македония” № 13, молба с 

вх. № ЗР-5-94.А/9/25.05.2005 г. - 250 лв. за подготовка за предстояща 

операция. Същият е с диагноза: катаракта сенилис матура околи декстра.  

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

 

 2619-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МИЛЮ ДЕЧЕВ МАТЕВ, 

ЕГН:**********, гр. Варна, к-с “Младост” бл.108, вх.6, ет.ІV, ап.58, молба 

с вх. № ЗР-5-94.М/15/25.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване  на лекарства. 

Същият е с диагноза: двустранна катаракта; хроничен етилизъм; хроничен 

стеатозен хепатит с преход чернодробна цироза.  

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

 

 2620-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ХРИСОНКА КИРИЛОВА 

ПАНЧЕВА, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. “Велико Христов” № 47, ет.2, 

ап.5, молба с вх. № СДЖ-5-94.Х/2/16.05.2005 г. -  150 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които  не са или частично  реимбурсират от НЗОК. 

Същата е с диагноза: ХБ ІІ ст.; захарен диабет ІІ тип; диабетна 



полиневропатия и диабетна ретинопатия; начална левостранна 

коксартроза. 

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

 

 2621-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА 

ДЖИКОВА, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. “Младежка”, бл.55, вх.Ж, 

ет.8, ап.32, молба с вх. № СДЖ-5-94.Е/9/30.05.2005 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не са или частично  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: епилепсия с неуточнена 

етиология; чести големи епи припадъци; промяна на личността; 

хипертонична болест ІІ ст.  

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

 

 2622-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ДОРКА ЛАЗАРОВА ВАСИЛЕВА 

ЕГН:**********, гр. Варна, к-с “Младост”, бл.116, вх.10, ет.ІІІ, ап.14, 

молба с вх. № РД-5-94.Д/116/30.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които  не са или  частично  реимбурсират от НЗОК. 

Същата е с диагноза: бронхиална астма смесена форма; язва на 

дванадесетопръстника. 

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

 

 2623-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на РАДОСЛАВ АЛЬОШЕВ 

КОВАЧЕВ, ЕГН:**********, гр. Варна, кв.Аспарухово, ул.“Браила” 75, 

молба с вх. № ОС-5-94.Р/17/17.05.2005 г. -  100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които  не са или  частично  реимбурсират от НЗОК. 

Същият е с диагноза: епилепсия; разкъсване и контузия на мозъка;  

хипертонична болест. 

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

 

 2624-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АЛБЕНКА СТЕФАНОВА 

ИВАНОВА, ЕГН:**********, гр. Варна, кв.Аспарухово, ул. “Розова 

долина” № 48, молба с вх. № ОС-5-94.А/31/30.05.2005 г. -   100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства,  които не са или  частично  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХОЛ0Н-ІІІ ф.к.;  ХБ ІІІ ст.; 

захарен диабет тип ІІ.  



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

 

 

 2625-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на КАРАМФИЛКА ХРИСТОВА 

РАДЕВА, ЕГН:**********, гр. Варна, кв.Аспарухово, ул. “Горна 

Студена” № 44, молба с вх. № ОС-5-94.К/18/01.06.2005 г. -  100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не са или  частично  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: карцином на ларинкса; 

състояние след трахеотомия; хроничен бронхит.  

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

 

 2626-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АНКА АНГЕЛОВА ДЕМИРОВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Сава”  № 43, молба с вх. № ОС-5-

94.А/26/19.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не са или  частично  реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: 

разпространена пневмосклероза; кор пулмонале; ХБ ІІ стадий; захарен 

диабет тип ІІ. 

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

 

 2627-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МИХАИЛ ДИМОВ РАДЕВ, 

ЕГН:**********, гр. Варна, ул. “Доброволци” № 19, с молба с вх. № РД-5-

94.М/134/26.05.2005 г. - 100 за закупуване на лекарства. Същият е с 

диагноза: катаракта на лявото око; счупване на големия и малкия пищял; 

гонартрозис декстра; ИБС; МИ-хр. стадий; ХБ ІІІ ст.  

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

 

 2628-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на СЕВДА БОЖКОВА 

МИХАЙЛОВА, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. “Княз Черказки” № 57А, 

молба с вх. № ОС-5-94.С/31/16.05.2005 г. – 150 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не са или  частично  реимбурсират от НЗОК. 

Синът й Сашо Руменов Олеков  е с диагноза: злокачествено образувание 

на назофаринкса.  

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

 

 



 2629-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МАРИЙКА СТЕФАНОВА 

ПАУНОВА, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. “Батак” № 8, секция 3, ет. 2, 

ап. 7, молба с вх. № ЗР-5-94.М/19/09.06.2005 г. – отпуска 150 лв. за 

закупуване на медикамента Креон, който не се реимбурсира от НЗОК. 

Същата е с диагноза: състояние след некректомия про панкреатитис; 

некротика; ст.пост холецистектомиям про холециститис хроника 

калкулоза; диабетис мелитус.  

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

 

 2630-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЦВЕТАНА ГРИГОРИЕВНА 

АЛЕКСАНДРОВА, ЕГН:**********, гр. Варна, бул. “Сливница” № 59, 

вх.А, ет.4, ап.12, молба с вх. № ЗР-5-94.Ц/3/07.06.2005 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не са или частично  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: последици от МСБ; 

хипертонична болест ІІ стадий; бронхиална астма; ХУХК; депресивен 

епизод. 

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

 

 2631-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ИЛКО ЖИВКОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 

**********, гр. Варна, ул. “Розова долина” № 32, молба с вх. № ОС-5-

94.И/20/19.05.2005 г. – 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не са или частично  реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: 

кардиомиопатия; ИБС; АП при усилие ІІІ ф.к.; идеопатична обструктивна 

кардиомиопатия; ХБ ІІІ ст.  

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

 

 2632-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ФАТМА МЕХМЕД ИСМАИЛ, 

ЕГН:**********, гр. Варна, кв.Аспарухово, ул. “Горна студена” № 71, 

молба с вх. № ОС-5-94.Ф/2/30.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарства. Същата е с диагноза: Катаракта на дясно око. Хроничен 

бронхит. ХОББ – бронхитна форма. ХДН ІІ ст. Състояние след ИМИ. ХБ 

ІІІ ст.  

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

 

 



 2633-3.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на НЮРГИЗЕ АЛИ АХМЕД, 

ЕГН:**********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Томас Мюнцер” № 11Б,  

молба с вх. № ОС-5-94.Н/13/25.05.2005 г. - 100 лв. за медикаменти, които 

не са или частично реимбурсират от НЗОК. Лицето е с диагноза: 

депресивен епизод с умерена тежест със соматични симптоми.  

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

 

 2634-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ДЕЛКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА, 

ЕГН:**********, гр. Варна, кв. “Чайка”, бл.6, вх.А, ап.51,  молба с вх. № 

ОС-5-94.Д/31/15.06.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не са или  частично  реимбурсират от НЗОК. Същата е с 

диагноза: ХБ ІІ ст.; хипертонично сърце; СН ІІ ФК; абсолютна аритмия 

при предсърдно мъждене; двустранна коксартроза; двустранна гонартроза; 

катаракта; захарен диабет. 

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

 

 2635-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ДИМЧО ЖИВКОВ ХРИСТОВ, 

ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Браила” № 18,  молба с 

вх. № ОС-5-94.Д/26/01.06.2005 г. – 100 лв. за лекарствени средства, които 

не са или  частично реимбурсирани от НЗОК. Същият е  с диагноза: 

ХОББ; ХБ ІІ ст.; СН ІІ ФК; артроза на лява глезена става; алкохолна 

психоза. 

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

 

 2636-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЖАНА КОЕВА 

ГАВРАИЛОВА ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Тодор Димов” № 29, 

ет.2, ап.4, молба с вх. № РД-5-94.Ж/20/13.05.2005 г. Същата е с диагноза: 

катаракта на дясното око. Дохода от пенсия на г-н Гавраилов е в размер на 

88,19 лв. Лицето няма инцидентно възникнал проблем. Няма основание 

за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2637-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ШЕВКИЕ 

ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Наум” № 



94, молба с вх. № ОС-5-94.Ш/2/04.04.2005 г. Същата е с диагноза: 

състояние след десностранна нефректомия по повод травматична руптура 

на бъбрека-2003г. Лицето няма инцидентно възникнал проблем. Няма  

основание за отпускане на средства за лечение 

/за – 25, против – 1, въздържали се – 2/ 

Решението не се приема. 
 

 2638-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на МИЛЕНА 

ТОДОРОВА СТАНЧЕВА, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. 

Варненчик”, бл. 32, вх. 2, ет. 2, ап. 50, молба с вх. № РД-5-

94.М/172/21.06.2005 г.  Дъщеря й Димка Павлова Никова – 6 г. е с 

диагноза: епилепсия. Доходът на семейството възлиза на  154, 50 лв. Има 

собствено жилище. Проблемът е социален, поради невъзможност да се 

платят сметките за ток и  вода. Не се налага отпускане на средства за 

лечение. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 5/ 

 

 

 2639-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на НИКОЛА 

АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, 

ул. “Розова долина” № 64, молба с вх. № ОС-5-94.Н/9/10.05.05 г. Същият е 

с диагноза: фрактура на бедрена кост. През месец април 2005 г. е 

изплатена пенсия за минал период в размер на 492,53 лв. Няма основание 

за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2640-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ХРИСТО 

МИТКОВ МАРИНОВ ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. 

“Джузепе Гарибалди” № 8, молба с вх. № ОС-5-94.Х/13/27.04.05 г. 

Същият е с диагноза: карцином на  ларингса. Ползва помощно-технически 

средства /говорен апарат/. Неизтъква основателен мотив за финансово 

съдействие, поради което няма основание за отпускане на средства за 

лечение.  

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

 



 2641-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ПЕТЪР 

ГОЧЕВ ОГНЯНОВ ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. 

“Браила” № 3, молба с вх. № ОС-5-94.П/15/28.04.2005 г. Същият е с 

диагноза: ХОББ; бронхитна форма; хемороидална болест. Необходимият 

инхалатор за заболяването се реимбурсира от  НЗОК. Доход от пенсии 

375,86 лв. - няма основание за отпускане на средства за лечение.  

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

 

 2642-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на НАДЕЖДА 

ЖИВКОВА ЧАНТАЛИЕВА ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

Аспарухово, ул. “Джузепе Гарибалди” № 11, молба с вх. № ОС-5-

94.Н/11/13.05.2005 г. Същата е с диагноза: ХОББ-Бронхитна форма; ХБ – 

ІІ-ІІІ ст.; СМФ. Съпругът й Андрей Петров Чанталиев е с диагноза: МСБ; 

ИМИ в ТЛСМА; десностранна латентна хемипареза; СМФ – ІІІ ст. 

Семейството е с месечен доход 72 лв от Социално подпомагане от 

м.ІІ.2005 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение.  

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

 

 2643-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на КЪЙМЕТ 

РЕДЖЕБ АЛИ ЕГН:**********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Розова 

долина” № 58, ет.4, ап.7, молба с  вх. № ОС-5-94.К/14/11.05.05 г. Същият е 

с диагноза: мастектомия син; периартритис хумерус скапуларис син; ХБ – 

ІІ ст., висока степен СМФ; синусова тахикардия. Получава ежемесечна 

пенсия в размер на 237,01 лв. Няма основание за отпускане на средства 

за лечение.  

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

 

 2644-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ОЛГА 

АЛЕКСИЕВА СТАВРЕВА ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, 

ул. “Джузепе Гарибалди” № 9, молба с вх. № ОС-5-94.0/1/27.04.05 г. 

Същата е с диагноза: неврална мускулна атрофия-гинерализирана форма, 

напреднал стадий, тежка, вяла квадрипареза. Част от помещенията се 

дават под наем. Получава пенсия в размер на 63,60 лв. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение, тъй като има финансова възможност. 

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



 

 

 2645-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на СЕВДА 

АЛЕКСИЕВА СТОЯНОВА, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

Аспарухово,  ул. “Розова долина” № 51, молба вх. №  ОС-5-

94.С/23/27.04.05 г. Същата е с диагноза: мускулна хипотрофия; дистална 

миопатия; средностепенна, вяла квадрипареза. Лицето живее в жилище за 

което не плаща наем и получава пенсия в размер на 128 лв.  Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2646-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на СВИЛЕН 

СТОЯНОВ СЛАВЧЕВ, ЕГН: **********, с. Каменар, ул. “Ясен” № 73, 

молба с вх. № СДЖ-5-94.С/5/24.03.2005 г. Същият е с диагноза:  

инфилтративна перипневмонична туберкулоза на белите дробове. Лицето 

е с неуредено семейно положение и липса на регистрация в Дирекция 

“Бюро по труда”. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2647-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на МАРИЯ 

ЙОРДАНОВА БОРИСОВА, ЕГН **********, с. Каменар, ул. “Ясен” № 

67, молба вх. № СДЖ-5-94.М/5/22.03.2005 г. Същата е с  диагноза: 

бронхиална астма. Лицето се подпомага съгласно чл.9 от ППЗСП от м.май 

2005 г. Няма основание за отпускане на средства за лечение.  

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

 

 

 2648-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на НАДЯ 

ЮЛИЯНОВА МИТЕВА – ЕГН: **********, с. Каменар, ул. “Бреза” № 9, 

молба вх. № РД-5-94.Н/31/28.03.2005 г. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. Клиентката 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 финансова помощ за лечение. 

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



 

 

 2649-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на РОЗА  

СТОЯНОВА ИВАНОВА  ЕГН: **********, с. Каменар, ул. “Калина” № 

58,  молба с вх. № СДЖ-5-94.Р/1/22.03.2005 г. Същата е с диагноза: 

туберкулоза на бял дроб; ХБ – ІІ ст.; СМФ. Лицето не е с намалена 

работоспособност. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

 

 2650-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на МОМКА 

ТЕНЕВА ЙОВЧЕВА, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Царевец” 55, бл.2, 

вх.Б, ап.77, молба с вх. № РД-5-94.М/135/26.05.2005 г. Същата е с 

диагноза: хронична възпалителна демиелинизираща 

полирадикулуневропатия. Няма документация при която да се назначава 

предстояща плазмофореза, която ще се извършва в гр. София. Доходите на 

семейството се сформират от пенсии и са в размер на 150, 70 лв. Брутното 

трудово възнаграждение на г-жа Йовчева е в размер на 180 лв. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2651-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЦВЕТАНКА 

МИТКОВА ИВАНОВА, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. 

Варненчик” бл.404, вх.15, ет.2, ап.213, молба вх. № ЗР-5-94.Ц(2)11.05.2005 

г. Същата е с диагноза: желязонедоимъчна анемия. Доходът на 

семейството е в размер на 139, 13 лв.  Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 2652-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АХМЕД 

МУСТАФА ОСМАН, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. 

“Рожен” № 8, молба с вх. № ЗР-5-94.А/6/09.05.2005 г. Същият е с 

диагноза: травматична катаракта и секундарна глаукома на ляво око; 

епилепсия; състояние след счупване на фемор, тибия и фибула в ляво, 



ограничени движения на лява колянна става. Лекарствата, които не се 

реимбурсират от НЗОК са с ниска стойност. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 2653-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЗЮМБЮЛКА 

ТОДОРОВА ТАШКОВА, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Наум” № 97, 

молба с вх. № РД-5-94.3/20/16.05.05 г. Детето й Красимир Григоров 

Живков е с диагноза: мандибуло-фациална дизостоза и с вродена луксация 

на дясна тазобедрена става. Лицето е с месечен доход равняващ се на 483 

лв. плюс 160 лева за твърдо гориво. Нма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 

 2654-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на САЙДЕ АКИФ 

ХАСАН, ЕГН: **********, гр. Варна,  кв.Аспарухово, ул. “Арда” № 12, 

молба с вх. № ОС-5-94.С/25/28.04.2005 г. Лицето е с диагноза: афективно 

разстройство; депресиран епизод; хипертонична болест ІІ-ІІІ ст. умерено 

висока. Съпругът й Мехмет Хасан е с хипохондрично разстройство; 

хипертонична болест І-ІІ ст. Лекарствата се реимбурсират от НЗОК. 

Месечен доход от пенсии на съпрузите 138,41 лв. плюс 160 лв. за твърдо 

гориво. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2655-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на СЕВИНА 

АНАНИЕВА РАДЕВА, ЕГН: **********, гр. Варна, кв.Аспарухово, ул. 

“Ясен” № 5а,  молба с вх. № ОС-5-94.С/29/11.05.2005 г. Същата е с 

диагноза: афективна психоза; периодични депресии; деприсвен синдром; 

миома утери. Лапаромиоектомия.Лицето получава ежемесечна пенсия в 

размер на 83,48 лв. Не е уточнено от кого са предписани лекарствата 

диазепам, ксетанор и тримат.  Няма основание за отпускане на средства 

за лечение. 

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

 



 

 2656-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на МИЛДА 

АСЕНОВА ШЕКЕРДЖИЕВА  ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. 

Аспарухово,  ул. “Калач” № 48 с молба вх. № ОС-5-94.М/22/26.04.2005 г. 

Същата е с диагноза: поликистоза на левия бял дроб; ХДН І ст.; ХБ ІІ ст., 

лека степен, сърдечна форма. Лицето е в трудоспособна възраст, не 

упражнява трудова дейност. Доходите се формират от пенсия в размер на 

55,65 лв. Няма възникнала инцидентна потребност от медикаментозно 

лечение. Назначените медикаменти частично се реимбурсират от НЗОК. 

Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2657-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на КИНКА 

ДИМИТРОВА СТОЯНОВА ЕГН: **********, гр. Варна, кв.Аспарухово, 

ул. “Розова долина” № 23, молба с вх. № ОС-5-94.К/15/12.05.2005 г.  

Същата е с  диагноза:  диабетна полиневропатия; захарен диабет тип ІІ; 

хипертонична болест ІІІ ст. . умерено висока степен; ХОББ; дискова 

херния Л 5-С1; разстройство на хипофизата. Няма възникнала инцидентна 

потребност от отпускане на парични средства за  медикаментозно лечение, 

а повечето  лекарства  се реимбурсират от НЗОК. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2658-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АНГЕЛ 

КАЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ,  ЕГН: **********,  с. Каменар, ул. “Мак” 

№ 9а, молба вх. № СДЖ-5-94.А/3/23.03.2005 г. Същият е с диагноза: 

ХОББ смесена форма; двустранна пневмофиброза; ХДН І ст.; артрозна 

болест. Лицето няма инцидентно възникнал проблем. Лекарствата се 

реимбурсират от НЗОК. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

 

 

 



 2659-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЕМИНЯ 

ХАСАН ЮСЕИНОВА, ЕГН: **********, гр. Варна, кв.Аспарухово, ул. 

“Вилите” № 74, молба с  вх. № ОС-5-94.Е/12/27.04.2005 г. Същата е с 

диагноза: ХБ ІІІ ст.; остатъчна периферна лезия на левия лицев нерв с 

контрактура. Лицето няма инцидентно възникнал проблем. Лекарствата се 

реимбурсират от НЗОК. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

 2660-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ВЕСКА 

АЛЕКСИЕВА АТАНАСОВА,  ЕГН: **********, с. Каменар, ул. “Липа” 

№ 9,  молба с  вх. № СДЖ-5-94.В/3/21.03.2005 г. Едно от седемте й деца е  

с диагноза: Енергийно белтъчна малнутриция; хипотрофия І-ІІ степен; 

анемия. Проблемът е битов. Лицето няма инцидентно възникнал проблем. 

Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2661-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на СНЕЖАНКА 

ЗЛАТКОВА САВОВА,  ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 

102, молба с  вх. № РД-5-94.С/108/13.05.2005 г. Същата е с диагноза: 

туберкулоза на белите дробове; остър ерозивен гастродуоденит. 

Лекарствата за основното заболяване се реимбурсират от НЗОК. Лицето 

няма инцидентно възникнал проблем. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 2662-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АСЕН 

АНГЕЛОВ АСЕНОВ, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” 

№ 2, молба с вх. № ОС-5-94.А(38)30.06.2005 г. Същият е с диагноза: МСБ. 

Състояние след ИМИ. Размера  на пенсията му е 172,50 лв. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 



 2663-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЗОРНИЦА 

ПАРУШЕВА ЗАХАРИЕВА,  ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Горна 

студена” № 79, молба с  вх. № ОС-5-94.З/4/28.04.2005 г. Същият е с 

диагноза: афективна психоза; депресивен ревматоиден артрит; язва на 

стомаха. Лицето няма инцидентно възникнал проблем. Няма основание 

за отпускане на средства за лечение 

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

 

 2664-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на НАЗЪМ 

САЛИЕВ ХАСАНОВ,  ЕГН: **********, гр. Варна, кв.Аспарухово,  ул. 

“Гривица” № 32,  молба  с вх. № ОС-5-94.Н/7/25.04.2005 г. Същият е с 

диагноза: ХОББ; ХБ ІІ ст. Лекарствата се реимбурсират от НЗОК. Лицето 

няма инцидентно възникнал проблем. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 2665-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на МАРИЯ 

ЛЮБЕНОВА УЗУНОВА,  ЕГН: **********, гр. Варна, кв.Аспарухово, 

ж.к. “Дружба”, бл. 5, вх.Б ет.2, ап. 13, молба с вх. № ОС-5-

94.М/21/26.04.2005 г. Същата е с диагноза: фрактура вертебре ТН11-12; 

остатъчна, долна спастична парапареза – лека степен от 1998 г. Проблемът 

не е само здравословен. Лекарствата се реимбурсират от НЗОК. 

Стойността на заплащане е ниска.  Лицето няма инцидентно възникнал 

проблем. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2666-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ИЛМИЕ 

ХАЛИЛ ХАСАН,  ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Александър Василев” 

№ 11, молба с  вх. № РД-5-94.И/81/12.05.2005 г. Лицето е с диагноза: 

МСБ; ХБ; хроничен пиелонефрит; желязодефицитна анемия; БКБ. 

Лекарствата частично се реимбурсират от НЗОК. Стойността на 

заплащане е ниска. Лицето няма инцидентно възникнал проблем. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 



 

 2667-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЙОВКА 

ПЕНЧЕВА АСЕНОВА  ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Пробуда” № 

108, молба с  вх. № РД-5-94.Й/23/26.05.2005 г. Същата е с диагноза: 

камъни на бъбрека и уретера; десностранна хидронефроза І ст.; ХБ І ст. 

Лицето няма инцидентно възникнал проблем. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2668-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЗИНА 

КИРЯКОВА АШИКОВА, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Наум” № 54, 

молба с вх. № ОС-5-94.З/7/06.06.2005 г. Същата е с диагноза: ИБС; ХЛСН; 

ХБ-ІІІ ст. Месечния доход от пенсия е 54,00 лв. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2669-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на МАРА 

НИКОЛОВА ИВАНОВА, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. “Тинтява” № 

9А, ет.ІІ, молба с вх. № РД-5-94.М/122/16.05.2005 г. Същата е с диагноза: 

катаракта на ляво око. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 2670-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АНТОН 

МАТЕЕВ ИГОВ, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Станислав Доспевски” 

№ 3, молба с вх. № РД-5-94.А/97/02.06.2005 г. Същият е с диагноза: 

катаракта на ляво око. Месечния доход от пенсия е в размер на 116,60 лв. 

Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

 2671-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на МАРИНКА 

АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Железни 

врата”, бл.33 вх.Б, ет.3, ап.9, молба с вх. № ЗР-5-94.М/118/04.05.2005 г. 

Същата е с диагноза: катаракта на двете очи; хипертонична болест ІІІ 



стадий,  умерена степен; СМФ; СН – ІІ ф.к.; състояние след ИМИ; 

ТЛСМА. Остатъчна пирамидна симптоматика в дясно. Получава пенсия в 

размер на 171,44 лв. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

 2672-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на МАРИЯ 

МИЛКОВА МИХАЙЛОВА, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

Аспарухово, ул. “Яш” № 8, молба с вх. № РД-5-94.М/120/09.05.2005 г. 

Същата е с диагноза: мигрена – пристъпна, дифузно стягащо главоболие, 

гадене, повръщане с продължителност от няколко дни. Доход на 

семейството 130 лв. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

 2673-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ЕМИЛИЯ 

ХРИСТОВА АЛЕКСИЕВА,  ЕГН: **********, гр. Варна,  

кв.Аспарухово,  ул. “Горна студена” № 62, молба вх. № РД-5-

94.Е/56/30.05.2005 г. Синът й Йоан Асенов Валентинов 1г. 6м. е с 

диагноза: бронхиална астма. Лицето няма инцидентно възникнал проблем. 

Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 2674-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на СТАНКА 

КОЛЕВА ГОЧЕВА,  ЕГН: **********, гр. Варна, кв. “Победа” бл.2, вх.В, 

ет.3, ап.32, молба вх. № ЗР-5-94.С/9/07.06.2005 г. Същата е с диагноза: 

гравидитас МЛ-VІІ. Проблемът не е здравословен. Лицето няма 

инцидентно възникнал проблем. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 2675-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АТЧЕ АСАН 

АЛИ,  ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Томас Мюнцер” № 11, молба с  

вх. № ОС-5-94.А/28/25.05.2005 г. Лицето е с диагноза: захарен диабет ІІ 

тип; ХБ ІІІ ст.; МСБ; състояние след исхемичен мозъчен инсулт; 



остатъчна левостранна,  рефлекторна хемипареза; стиатозен хепатит. 

Лекарствата за основното заболяване се реимбурсират от НЗОК. Лицето 

няма инцидентно възникнал проблем. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 

 2676-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ВЕСЕЛИНА 

КРУМОВА ХРИСТОВА,  ЕГН: **********, гр. Варна, кв.Аспарухово, 

ул.”Горна студена” № 37А, молба с вх. № ОС-5-94.В/22/31.05.2005 г. 

Същата е с диагноза: ХОББ; бронхитна форма; латентна дихателна 

недостатъчност.;ХБ ІІІ ст. Лекарствата за основното заболяване се 

реимбурсират от НЗОК. Лицето няма инцидентно възникнал проблем. 

Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2677-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ТЕМЕНУЖКА 

МИХАЙЛОВА МАДЖАРОВА,  ЕГН:**********, гр. Варна, 

кв.Аспарухово, ул. “Тимок” № 1, молба с вх. № ОС-5-94.Т/9/25.05.2005 г. 

Същата е с диагноза: ХОКВБСН; състояние след микроисхемичен 

мозъчен инсулт в територията на ЛСМА; ХБ ІІІ ст. Лицето няма 

инцидентно възникнал проблем. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 

 2678-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ВАСИЛА 

ХРИСТОВА ИВАНОВА, ЕГН:**********, гр. Варна, кв. “Младост”, ул. 

“Фантазия”, бл. 77, вх.В, ап.48, молба  с вх. № РД-5-94.В/94/06.06.2005 г. 

Същата е с диагноза: хроничен, обострен пиелонефрит; захарен диабет 

тип ІІ със затластяване. Доход на семейството 341,10 лв. Лицето няма 

инцидентно възникнал проблем. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение.    

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 



 

2679-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ, гр. Варна, ул. 

“Банат” № 13,  молба с вх. № ОС-5-94.Р/23/17.10.2005 г. – 3 000 лв. за 

животоспасяваща операция в Санкт  Петербург на сина му Мустафа 

Реджеб Реджеб, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. “Банат” № 13 с диагноза: 

хроничен нефрит, терминална ХБН, хронеодиализно лечение, 

симптоматична анемия и хипертония, АV фистула на лява предмишница. 

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

 

 2680-3.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с докладна записка с вх. № РД-5-

9903(30)/08.11.2005 г. от управителя на “Диагностично-консултативен 

център І “Св. Клементина”-Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна 

възлага на Дирекции “Финанси и бюджет”, “Здравно развитие”, 

“Осигуряване и опазване на обществения ред” и “Управление на 

човешките ресурси и административни услуги” да извършат финансова 

ревизия на дейността на “Диагностично-консултативен център І “Св. 

Клементина” – Варна” ЕООД, за периода 2000 – 2005 г. 

 Проверката да се извърши за срок до 01.02.2006 г. 

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

 

 2681-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, 

ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и във връзка с докладна записка с вх. № ОС-5-

2600(101(/31.10.2005 г. от управителя на “Междуобластен диспансер за 

онкологични заболявания със стационар “д-р Марко Антонов Марков”-

Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 

Варна чрез дирекция “Общинска собственост” да извърши проверка, 

относно наличния общински сграден фонд и излезе с предложение за 

отдаването за ползване на “Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания със стационар “д-р Марко Антонов Марков”-Варна” ЕООД, 

където да бъдат настанени Диагностично-консултативния блок, намиращ 

се на бул. “Чаталджа” 111, архива и болничната аптека на дружеството. За 

тази нужда и при необходимост да направи предложение за замяна на 

общинска с държавна собственост, в срок до 31.12.2005 г. 

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

 

 2682-3.  На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и 

чл. 5, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и във връзка с докладна записка с вх. № 



ОС-5-2600(101(/31.10.2005 г. от управителя на “Междуобластен диспансер 

за онкологични заболявания със стационар “д-р Марко Антонов Марков”-

Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна  препоръчва на Кмета на Община 

Варна да предприеме необходимите действия чрез Областна 

администрация – Варна и Министерство на здравеопазването за 

осигуряване на средства за закупуване на линеен ускорител за 

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “д-

р Марко Антонов Марков”-Варна” ЕООД, който ще се използва за 

нуждите на Варна и областта. 

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

 

2683-3.  На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 ЗЛЗ, чл. 

24 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и 

методиката за акредитация на лечебните заведения и във връзка с писмо с 

вх. № ОС-5-9901(32)10.11.2005 г. от управителя на “Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение-Варна” ЕООД, Общински 

съвет – Варна дава съгласие за разкриване на акредитационна процедура в 

“Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна” 

ЕООД. 

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

 

 

2684-3.  На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 ЗЛЗ, чл. 

24 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и 

методиката за акредитация на лечебните заведения, Общински съвет – 

Варна съгласува комисия по самооценяване в “Специализирана болница 

по очни болести за активно лечение-Варна” ЕООД, както следва: 

- председател:  д-р Христина Групчева   – зам. управител 

- секретар:  Алис Тилкян    – гл. мед. сестра 

- членове:  Емилиян Зафиров   – зам. управител 

д-р Янислав Косев   – н-к отделение 

д-р Зорница Златарова   – н-к отделение 

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

 

 

 

 

 



 2685-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ХРИСТО БОРИСОВ СТОЯНОВ, 

ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Петър Райчев”, бл. 1, вх. Д, ет. 6, ап. 114, 

молба с вх. № ОС-5-94.Х/19/26.09.2005 г. -  3 000 лв. за направени разходи 

за лечение в Китай - гр. Шанхай. Същият е с диагноза: амиотрофична 

латерална склероза.  

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

 

2686-3.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно т. 9.7  от 

договора за възлагане на управлението на “Диагностично-консултативен 

център І “Св. Клементина” – Варна” ЕООД и във връзка с писмо с вх. № 

ОС-5-9901(27)12.10.2005 г. на управителя на дружеството, Общински 

съвет – Варна утвърждава структурни и организационни промени, 

изразяващи се в ново щатно разписание на “Диагностично-консултативен 

център І “Св. Клементина” – Варна” ЕООД, съгласно приложение. 

/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 

№ 34 

от заседание проведено на 16.11.2005 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт”  относно: 

  - отпускане на средства на спортисти и треньори, съгласно 

“Наредба за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на световни и 

европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди 

през 2005 г.”; 

 - приемане на Декларация от Общински съвет – Варна до Министър-

председателя, до Председателя на ДАМС и до народните представители от 

ІІІ Варненски многомандатен избирателен район относно деактуването на 

Юнашкия салон в публична общинска собственост. 

 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател 

ПК “Младежки дейности и спорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2687-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.9 във 

връзка с чл.11 и чл. 1, т.1 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и 

европейски купи и световни рекорди през 2005 г. и  докладна записка № ОС–

5–9200/126/18.10.2005  от Спортен клуб за хора с увреждания и ветерани 

“Атлант”, Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 2 000 лв. за 

материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Георги  

Иванов Сакеларов, като личен треньор на Стела Алдомирова Енева. 



Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на световни и европейски 

първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и 

европейски купи и световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение. 

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

 

2688-4. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, т. 2 

от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2005 г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 300 лв. за 

материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 

Светослав Генчев Георгиев, за 6-то място на европейско първенство по лека 

атлетика - мъже. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на световни и европейски 

първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и 

европейски купи и световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение. 

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

 

2689-4. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 във 

връзка с чл. 1, т.2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 

спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 

резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи 

и световни рекорди през 2005 г., Общински съвет – Варна решава да отпусне 



сумата от 300 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 

резултати на Людмила Любенова Атанасова като личен треньор на  

Светослав Генчев Георгиев. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по Наредбата за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на световни и европейски 

първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 2005 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и 

европейски купи и световни рекорди  през 2005 г., Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение. 

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

 

 

2690-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с деактуването на Юнашкия салон в публична общинска собственост, 

Общински съвет – Варна решава да изпрати до Министър-председателя на 

Република България, до Председателя на ДАМС и до народните 

представители от ІІІ Варненски многомандатен избирателен район следната 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМС, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА ІІІ ВАРНЕНСКИ МНОГОМАНДАТЕН РАЙОН, 

 Общинските съветници на всички партии и коалиции, представени в 

Общински съвет – Варна, се обръщат с тревога и безпокойство към Вас с 

настояване да бъде отменено Разпореждане № 7/24.06.2005 г. на 

Министерски съвет, с който обект “Юнашки салон”, намиращ се в гр. 

Варна, пл. “Митрополит Симеон”, парцел ІІ, кв. 136, е обявен за частна 

държавна собственост. 

 Настояваме да бъде отменено и Протоколно решение № 28-00-

19/08.07.2005 г. на бившия министър на младежта и спорта недвижимия 

имот Обект “Юнашки салон” да бъде вписан в капитала на “Национална 

спортна база” ЕАД. 



  С тези актове Варна се лишава от символите си изградени със 

средства на варненци и се възпрепятства дейността на много варненски 

спортни клубове и организации, помещаващи се в Юнашкия салон. 

 Спортната общественост на Варна е силно разтревожена. Още 

повече, че Кметът на Община Варна, Областният управител и 

Общинският съвет по различно време, по молба на варненските 

спортисти, са изразявали официално пред държавните органи и пред 

представителството желанието този обект да бъде актуван като публична 

общинска собственост и представен за стопанисване и ползване от 

варненските спортни клубове и организации.  

 Настояваме Министерският съвет да предприеме бързи действия за 

отстраняване на очевидната несправедливост и да се даде възможност на 

варненския спорт да се развива нормално. 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

 

 /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 

№ 34 

от заседание проведено на 16.11.2005 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование”  относно: 

- утвърждаване численост на персонала във функция “Образование”;  

- утвърждаване на 110 полуинтернатни групи в учебни заведения, 

съгласно приложение; 

- утвърждаване на средна брутна заплата за едно лице във функция 

“Образование” . 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ – 

Председател ПК “Образование” 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2691-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и 5 от ЗМСМА и във връзка 

с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-

9302/207/28.10.2005 г.,  Общински съвет Варна решава: 

Утвърждава 110 полуинтернатни групи в учебни заведения съгласно 

приложение. 

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

 

2692-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и 5 от ЗМСМА и във връзка 

с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-

9302/207/28.10.2005 г.,  Общински съвет – Варна подкрепя достигнатата 

средна брутна работна заплата във функция “Образование” в размер на 



321,27 лв., с цел утвърждаване от Министерство на финансите на нов 

държавен стандарт, считано от 01.10.2005 г. Същата да бъде взета под 

внимание и при разработване на разчетите за бюджета на 2006 г. 

 /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 

№ 34 

от заседание проведено на 16.11.2005 г. 

по точка шеста 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; 

-   създаване на “Център за временно настаняване на безпризорни   

деца” като социална услуга в общността – държавна дейност; 

-    съгласие разходите по закупуване на самолетни билети София – 

Прага и обратно на Васви Талятов Шерифов и Христомир Емилов Пандов 

от СОУ за деца с нарушено зрение “Проф. д-р Иван Шишманов” – Варна 

да бъдат възстановени от Община Варна; 

- отпускане на сума за ремонт на хидроизолацията на покрива на 

общинско жилище, находящо се в с.Каменар, ул. “Момина сълза”№ 14; 

-    отпускане на персонална пенсия във връзка с чл. 92 от КСО, на 

децата Пресиян Георгиев Тодоров и Теодора Георгиева Тодорова  живущи 

в гр. Варна ул. “Нарцис” № 3; 

-   включване на нови дейности към социалната програма на Община 

Варна за 2005 г.  

 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – 

Председател ПК “Социални дейности” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2693-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Н/67/08.06.2005 г. и на база социален 



статус (лицето е неомъжено; живее само в едностайно общинско жилище; 

доходът се формира единствено от пенсия), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на  

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 

“Вл. Варненчик”, бл.402, вх.9, ет.7, ап.197 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2694-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.П/20/26.05.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с 3 непълнолетни деца; живее в общинско 

жилище при лоши санитарно-хигиенни условия; в дома й е прекъснато 

ел.захранването ), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на  ПАВЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Вл. 

Варненчик” бл.404, вх.11, ет.8, ап.150 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2695-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № ОС-5-94.Ц/5/07.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето съжителства с тримата си сина, които са безработни; през 

м.май 2005 г. най-малкият син е претърпял автомобилна злополука, за 

лечението 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  150 лв. на   ЦЕЦА 

МАРИНОВА ТАМБУРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Вл. 

Варненчик” бл.32, вх.1, ап.16 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

2696-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.В/12/20.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, пенсионер по болест, съжителства със сина си и 

семейството на трите си дъщери (самотни майки); не притежават имоти, 

които да са източник на доходи ), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на ВЕЛИЧКА 

СТОЯНОВА ДАНАИЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Светослав 



Минков” № 44 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2697-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-9200/231/20.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е сирак; до 18 г. възраст е живял в ДОВДЛРГ “Княгиня 

Надежда” - Варна; през м.октомври 2004 г. постъпва в Българска армия за 

отбиване на наборна военна служба, а през м.юни 2005 г. се уволнява; 

поради липса на жилище и доходи лицето нощува в Учебна зала в 

Комендантството при крайно лоши битови условия), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 

лв. на АНДОН ИВАНЧЕВ АНДОНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

Военно комендантство - пл.”Св.св.Кирил и Методий” № 7– за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2698-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.О/2/08.06.2005 г.  и на база социален 

статус (лицето е вдовица, пенсионер; през м.март 2005 г. получава тежък 

мозъчен инсулт, нуждае се от постоянно обгрижване; доходът й се 

формира единствено от пенсия; съжителства единствено с дъщеря си, 

която е несемейна, безработна; вследствие на продължителното  лечение 

са взети пари в заем, вследствие на което семейството изпада в тежко 

финансово състояние), Общински съвет –  Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на  ОВСАННА 

МИКАЕЛОВА БОЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Подвис” бл.26, 

вх.Б, ет.1, ап.4 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 2699-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Н/73/22.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с 3 непълнолетни деца; безработна, с 

регистрация в Бюрото по труда; живее при лоши санитарно-хигиенни 

условия в жилището на родителите си), Общински съвет  – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 

НАЙДА РУМЕНОВА АТАНАСОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 



ул.”Боян Илиев” № 9 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

2700-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.М/16/21.06.2005 г. и на база социален 

статус (семейството на лицето е 4-членно, с две непълнолетни деца, които 

са с РЕЛКК; и двамата съпрузи са назначени по програмата на МТСП 

“Личен асистент”), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на   МАРИЯНА 

АСЕНОВА СТОЯНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Крайезерна” № 

49А – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребност. 

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

 

2701-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.И/100/28.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; единственият му доход се формира от пенсия; 

няма имоти, които да са източник на доходи; живее при лоши санитарно-

хигиенни условия в общинско жилище), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на 

ИВАН ТИХОМИРОВ ЗЛАТЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, местност 

“Св.св.Константин и Елена”, ул.10, № 1 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2702-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Й/2/04.07.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно; обитава общинско жилище; дълготрайно 

безработна; няма имоти, които да бъдат източник на доходи), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на  100 лв. на   ЙОРДАНКА ИВАНОВА НАЧЕВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк.“Възраждане” бл.11, вх.1, ет.4, ап.10– за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 



 2703-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.В/13/06.07.2005 г. и на база социален 

статус (през м.февруари 2005 г. в жилището възникнал пожар, вследствие 

на което е изгоряла покъщнината; жилището се нуждае от основен 

ремонт; доходът на лицето се формира единствено от пенсия), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на 200 лв. на   ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПЛУГЧИЕВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк.“Вл.Варненчик”, бл.27, вх.1, ет.13, ап.63– за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

2704-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.М/30/08.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; съпругът й е починал на 23.06.2005 г. при 

трудова злополука, без да има трудов договор и осигуровки; лицето е 

безработно; полага грижи за сина си, който е с психично заболяване, но не 

е освидетелстван от ТЕЛК), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на  150 лв. на   МАРИЯНА 

КОСТОВА ПЕТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Възраждане” 

бл.64, вх.1, ет.8, ап.22 –  за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

2705-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх. № РД-5-94.Б/57/13.07.2005 г. и на база социален 

статус (- лицето е вдовица; сама отглежда осиновеното си дете, което е 

непълнолетно, ученик; лицето е с 60%  трайно намалена 

работоспособност; доходите й се формират от социалната пенсия на 

лицето и наследствената пенсия на детето като сирак), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 

лв. на БОНКА СТАЙКОВА ТОДОРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 

“Възраждане” бл.54, вх.6, ет.3, ап.142   – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2706-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-4-94.К/137/08.11.2004 г. и на база социален 

статус (лицето обгрижва майка си, която е инвалид първа група с чужда 

помощ; ежедневно се разходват средства за хигиенни материали; към 



настоящия момент лицето е безработно; инвалид 2-ра група; доходът се 

формира единствено от пенсиите), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на КРИСТИЯН 

СЕРГИЙ АНТОНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, бул.”Ген.Колев” № 83, 

вх.В, ап.62 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

2707-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.М/18/15.07.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, безработно; не притежава имоти, които да са 

източник на доходи; лицето е с 65% трайно намалена работоспособност; 

ежедневно приема лекарства, част от които не се реимбурсират от РЗОК), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 200 лв. на МАРИЯ ЕНЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, жк. “Възраждане” бл.42, вх.2, ет.7, ап.44 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2708-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.Н/17/07.07.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, пенсионер; съжителства с дъщеря си; чака 

освидетелсване от ТЕЛК; 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   НЕДКА МИЛКОВА 

ЯНКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” бл.10, вх.7, 

ет.2, ап.53 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2709-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.Л/3/06.07.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е самотна майка с 2 непълнолетни деца; съжителства с родителите 

на бащата на децата си; лицето е с 65% трайно намалена 

работоспособност; доходът на лицето се формира от инвалидната й пенсия 

на сина й, който е с 80% трайно намалена работоспособност и детски 

надбавки), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  150 лв. на   ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА 



ШОПОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Гургулят” № 29 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2710-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.М/29/06.07.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда; живее на 

семейни начала с мъж, който е с временна нетрудоспособност поради 

направена операция, за лечението му са взети пари в заем; и двамата са с 

неплатени здравни вноски), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на МАРИЯ 

КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 

“Трошево” бл.41, вх.А, ет.1, ап.9 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 2711-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.М/31/12.07.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, пенсионерка, с 93% трайно намалена 

работоспособност; доходът й се формира единствено от пенсия; живее при 

лоши санитарно-хигиенни условия; съжителствала е с един от синовете 

си, който е починал на 26.06.2005 г., за погребението му са взети пари в 

заем, в резултат на което изпада в тежко финансово състояние), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на  150 лв. на   МАРИЙКА ТОЛЕВА КИРЧЕВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Дрин” № 1, вх.Г, ет.5, ап.37– за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2712-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Л/7/26.07.2005 г. и на база социален 

статус (лицето живее в едностайно общинско жилище; няма имоти, които 

да са източници на доходи; доходът му 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 

ЛИЛИЯ АТАНАСОВА НИКОЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ж.к. 

“Възраждане” бл. 65, вх. 4, ет. 8, ап. 95 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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



2713-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-4-94.И/35/16.12.2004 г. и на база социален 

статус (лицето съжителства със съпруга си, който е с 92% трайно 

намалена работоспособност; доходите им се формират единствено от 

пенсиите; ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от РЗОК), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 150 лв. на ИВАНКА ЙОРДАНОВА МИХАЛКОВА - 

ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Страхил войвода” № 18, ет. 7, ап. 25 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2714-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Д/100/29.04.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, с 50% трайно намалена работоспособност; 

доходът й се формира единствено от пенсия; съжителства със сина си и 

дъщеря си; на 19.04.2005 г. е починал съпруга й, за погребението на 

когото са взети пари в заем), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на  150 лв. на ДИМИТРИЧКА 

ГЕОРГИЕВА ПАРУШЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Роза” бл.18, 

вх.А, ет.4, ап.40  – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

2715-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.И/8/10.05.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е с 87% трайно намалена работоспособност с чужда 

помощ; съжителства със съпругата си, която е с 72% трайно намалена 

работоспособност; доходът на семейството се формира единствено от 

пенсии; ползват лекарства, част от които не се реимбурсират от РЗОК), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на  150 лв. на ИВАН ЦОНЕВ ПЕНЧЕВ - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. “Трошево” бл.79, вх.1, ет.4, ап.15 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

2716-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.П/58/05.05.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица със 100% трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ; доходът й се формира единствено от пенсия; съжителства 



със сина си, който е безработен, тъй като я обгрижва; ползва лекарства, 

част от които не се реимбурсират от РЗОК), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  150 лв. на 

ПЕНКА ДИМОВА ТРИФОНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Стоян 

Заимов” № 24  – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2717-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.И/9/02.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, с 75% трайно намалена работоспособност; 

доходът й 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  ИВЕЛИНА 

ДИМИТРОВА ХРИСТОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Пирин” 

бл.30, вх.Б, ет.5, ап.28 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

2718-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.В/9/03.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; съжителства със сина си; през м.март 2005 г. е 

провела оперативно лечение, за което е взела пари в заем, вследствие на 

което изпада в тежко финансово състояние), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  100 лв. на 

ВЪЛА ИЛИЕВА НАЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Сава Геренов” 

№ 15– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

2719-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.А/10/06.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, с 94% трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ; доходът й се формира единствено от пенсия; съжителства с 

майка си и брат си; майка й е назначена като неин личен асистент; брат й е 

непълнолетен, ученик), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на   АНЕЛИЯ 

НИКОЛОВА НИКОЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Атанас 



Георгиев” № 7– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2720-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.М/15/07.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с две непълнолетни деца, които са с 

влошено здравословно състояние; по-малкото е с диагноза “бронхиална 

астма”, а по-голямото с новооткрит диабет, което налага ежемесечно 

лечение и доплащане при закупуване на медикаменти, частично 

реимбурсирани от РЗОК; обитава едностайно общинско жилище; работи 

по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на 

заетост”), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  200 лв. на МИЛАНКА МИТКОВА 

ЧАКЪРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Грамада” № 8 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2721-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх. № РД-5-94.Р/69/10.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е многодетна майка с 3 непълнолетни деца; тя и съпруга й 

работят по Националната програма “От социални помощи към 

осигуряване на заетост”; съжителстват с майката на съпруга; 17-

годишната им дъщеря е с тежка бременност и се нуждае от закупуване на 

лекарства; имат неизплатени задължения към ВиК), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  150 

лв. на  РУМЯНА СЪБИНОВА АТАНАСОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Станислав Доспевски” № 7 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

2722-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Т/11/02.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено; грижи се за четирите си непълнолетни деца; 

доходът й се формира от възнаграждение като лектор и месечните детски 

надбавки; присъдената издръжка за четирите деца не се изплаща редовно 

от бащата), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  300 лв. на   ТАНЯ ЯНКОВА 

КОСТАДИНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Люлебургас” № 1, 



вх.Д, ет.1, ап.93– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 2723-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 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. БОНКА ЖИВКОВА АЛЕКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Пробуда” № 102; вх.№ РД-5-94.Б/45/02.06.2005 г. - няма инцидентно 

възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

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

 

2. КЕРИМЕ ШУКРИ МЕХМЕД - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 

“Вл.Варненчик” бл.12, вх.2, ет.4, ап.27; молба вх.№ РД-5-

94.К/72/30.05.2005 г. - тъй като  лицето не живее на посочения адрес. 

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

 

3. АТАНАСКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Наум” № 90; молба вх.№ СДЖ-5-94.А/8/20.04.2005 г. - тъй 

като няма инцидентно възникнало събитие, поради което не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

4. ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Наум” № 37Б; молба вх.№ ОС-5-94.З/2/04.04.2005 г. тъй като 

няма инцидентно възникнало събитие, поради което не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

 /за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

5. ТОДОР ЗЛАТКОВ ДОБРЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Пробуда” № 102; молба вх.№ РД-5-94.Т/40/16.05.2005 г. - тъй като 

няма инцидентно възникнало събитие, поради което не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 

6. ИЛКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

жк. “Младост” бл.150, вх.9, ап.20; вх.№ ОС-5-94.И/22/26.05.2005 г. - тъй 



като няма инцидентно възникнало събитие, поради което не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 

7. ВИКТОР БОРИСОВ АПОСТОЛОВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

бул.”Приморски” № 3, бл.3, вх.А, ап.7; вх.№ СДЖ-5-94.В/8/01.06.2005 г. - 

тъй като няма инцидентно възникнало събитие, поради което не отговаря 

на изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 

8. ЯНКА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. “Вл. Варненчик” бл.17, вх.3, ап.32; вх.№ ОС-5-

94.Я/1/10.05.2005 г. - тъй като няма инцидентно възникнало събитие, 

поради което не отговаря на изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 

9. АНГЕЛИНКА ТОДОРОВА КОСТОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Кап.Райчо” № 61; вх.№ РД-5-94.А/84/05.05.2005 г. - тъй като 

няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на изискванията на 

чл.16, ал.1 от ППЗСП; с протокол № 22 от 05.05.2004 г. на Общински 

съвет, Решение 486-5 е опростен наем на общинско жилище; 

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

 

10.  ВАСИЛ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” бл.25, вх.1, ет.3, ап.17; вх.№ ОС-5-

94.В/20/04.05.2005 г. - тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 

отговаря на изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП  

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

  

11.  ГЕОРГИ ПОЛИХРОНОВ КАРАБАТАКОВ - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул.”Св.Климент” № 19, ет.3, вх.№ РД-5-

94.Г/146/22.07.2005 г. - тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 

не отговаря на изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

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

  

12.  СИМЕОН АЛЕКОВ МИХАЙЛОВ - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Светослав Минков” № 51; вх.№ РД-5-94.С/158/12.07.2005 г. 

- тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

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



 

 

 

13.  ДИМКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. “Вл. Варненчик” бл.32, вх.2, ет.6, ап.69; вх.№ РД-5-

94.Д/161/13.07.2005 г. - при неколкократните посещения лицето не е 

открито на посочения адрес. 

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

 

14.  НЕФИЙЗЕ ОСМАНОВА ИСМАИЛОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 5А; вх.№ РД-5-94.Н/72/21.06.2005 г. - тъй 

като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на изискванията 

на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 

15.  СТОЯН БОРИСОВ ГЮЗЕЛЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Студентска” бл.13, вх.1, ет.11, ап.74; вх.№ РД-5-9100/48/03.02.2005 г. - 

тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

          

16. ИВАН ДИМОВ НИКОЛОВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Банат” № 46; вх.№ ОС-5-9100/56/01.06.2005 г. - тъй като няма 

инцидентно възникнало събитие и не отговаря на изискванията на чл.16, 

ал.1 от ППЗСП. 

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

  

 

17.  ПАРАСКЕВА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” бл.209, вх.2, ап.41; вх.№ СДЖ-5-

94.П/4/20.04.2005 г. - тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не 

отговаря на изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 

 

18.  ДОБРИ ПЕТРОВ РАДЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Народни будители” бл.43, ет.1, ап.1; вх.№ СДЖ-5-94.Д/5/15.06.2005 г. 

- тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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



 

 

19. ХРИСТО САШЕВ АСЕНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Боян Илиев” № 2; вх.№ СДЖ-5-94.Х/4/20.06.2005 г. - на лицето са 

отпуснати средства от Дирекция “Социално подпомагане”, които не са 

използвани по предназначение. 

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

 

20.  СТАНКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Радко Димитриев” № 41, вх.А, ап.17; вх.№ РД-5-2400/123/20.04.2005 г. 

- тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП. 

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

 

 2724-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ ОС-5-94З/9/07.07.2005г. и на база социален 

статус (касае се за семейство пенсионери с минимални пенсии и със син в 

изключително тежко здравословно състояние), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на 

ЗЛАТКА АТАНАСОВА КОЛЕВА ЕГН ********** гр. Варна, жк. 

”В.Варненчик” бл. 4, вх. 4, ет. 5, ап.59  – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2725-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94Е/112/19.10.2005г. и на база социален статус 

(самотна майка в тежко здравословно състояние, безработна с едно дете), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на  300 лв. на ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА МИЛЧЕВА ЕГН 

********** гр. Варна, кв. “В. Варненчик” бл.309, вх. 1, ет. 3, ап.8  – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2726-6. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17, ал. 1, т.7 от 

ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.2, т.7 и 

чл.36а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-5-

9302/90/11.11.2005 г., Общински съвет -  Варна  дава съгласие за 

създаване на “Център за временно настаняване на безпризорни деца” 



като социална услуга в общността – държавна дейност с капацитет 35 

души, численост на персонала 21 души, средства за работна заплата 68 100 

лв., стандарт за издръжка 520 лв. Датата на откриване на социалната 

услуга е от 01.01.2006 г. 

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

 

2727-6. На основание чл.21 ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-5-9909/9/14.11.2005 г. 

във връзка с участие в Международен компютърен лагер в Прага на 

учениците от 11 клас на СОУ “Проф. д-р Иван Шишманов” – Варна, 

Васви Талятов Шерифов и Христомир Емилов Пандов и на база социален 

статус (учениците са с нарушено зрение от социално слаби семейства, с 

пълен отличен успех), Общински съвет – Варна дава съгласие разходите 

по закупуване на самолетни билети София – Прага и обратно на стойност 

932 евро, да бъдат възстановени от Община Варна /в тяхната левова 

равностойност/. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

2728-6. На основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № СДЖ-5-

94.С/24/14.112005 г. на база социален статус и настъпили материални 

щети (семейство социално слаби с три деца, покрива на общинското 

жилище, което обитават е разрушен), Общински съвет Варна дава 

съгласие да бъде отпусната сумата от 1130 лв. на СИМЕОН АСЕНОВ 

СИМЕОНОВ, ЕГН ********** за ремонт на хидроизолацията на покрива 

на общинско жилище, находящо се в с.Каменар, ул. “Момина сълза”№ 14, 

като същия да бъде извършен от ОП “Инвестиционна политика” 

/за – 34, против – 2, въздържали се – 0/ 

 

2729-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна вх. №РД-5-94-С/283/14.11.2005 г. и във връзка 

с чл.92 от КСО, Общински съвет –Варна дава съгласие за отпускане на 

персонална пенсия на децата Пресиян Георгиев Тодоров и Теодора 

Георгиева Тодорова  живущи в гр. Варна ул. “Нарцис” №3 

 Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати 

в Министерския съвет на Република България по компетентност, за 

вземане на решение. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 

 



 

2730-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.12 и ал.2  от ЗМСМА и 

съгласно правила за изпълнение на Социалната програма на Община 

Варна за 2005 г., Общински съвет Варна дава съгласие да бъде включена 

нова дейност към социалната програма, описана по-долу в табличен вид. 

Средствата за реализирането и да са в рамките на гласувания 

актуализиран бюджет за социалната програма. 

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

 

Постъпило предложение за включване в Социалната програма на 

Община Варна, във връзка с актуализацията на бюджета 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ НЕОБХОДИМО 

ФИНАНСИРАНЕ 

Изследване на експертно ниво 

“Установяване на потребностите 

на варненци от общинска жилищна 

политика”   

 

 

           9 000.00 лв. 

  Общо: 9 000.00 лв. 

 

 

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 

№ 34 

от заседание проведено на 16.11.2005 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

 

 Янко КОРЕНЧЕВ 

 И друг път съм казвал, че формата на диалог, който се използва в 

дневния ред на Общинския съвет дава резултати. Аз благодаря за 

отговорите на последните два въпроса, свързани с пътищата във Виница и 

с рекламите на варненски обекти на културата, но ми се иска занапред 

чрез Канцеларията на Председателя на ОбС тази информация да стига до 

районните кметове, до пълномощниците в отделните райони, за да 

проведат освен общинските съветници, диалога с гражданите, защото сега 

мен ще ме питат какви са сроковете, аз съм готов да ги дам за всичките 

тези обекти, на които ми се отговаряше. 

 Новите ми въпроси са следните: Явно констатираме положително 

разивитие на приходната част в бюджета след създаването на тези агенции 

/това е бъдещето им наименование вероятно/ за приходите. Какво се 

предвижда занапред, цифрите са обнадеждаващи, аз бях на комисията по 

финанси, тук не беше коментиран въпроса за актуализацията на бюджета, 

но моето мнение е,че тези служби трябва да се развиват не само като хора, 

не само като специалисти и като бройки; тези хора трябва да носят вече 

отличителните знаци и костюми на държавната власт, както е навсякъде и 

тази дейност да се засили, мисля че резултатите са обнадеждаващи, 

направо са добри. За да обучаваме обаче другите общини в този процес, 

ние наистина трябва да се развиваме, защото постигнатото е постигнато, 

но започнем ли да обучаваме другите, ние трябва да сме една крачка 

напред. 

  На следващо място – изниква вече реална необходимост, тя е 

тревожна, за номерацията на улиците, на имотите в селищните системи на 



община Варна. Вчера се опитах да потърся малко информация, с неохота 

ще спра тук с коментара си – така ме посрещнаха някъде, но да са живи и 

здрави, няма да бъда конкретен за служителите, за имената им.... Този 

проблем създава вече много проблеми на гражданите по регистрацията, по 

регистрирането им на място с цел да изискват нормативите от община 

Варна за всичко, което се полага като транспорт, осветление, отопление и 

т.н. Много се затрудняват и службите по В и К и електросъбиране с 

липсата на подобни адреси. Напоследък и “В и К” и “Електро”-то 

затегнаха нещата и ние знаем, че нещо което се плаща, винаги стига. 

Трябва да си признаем, че досега кражбите не бяха малко! 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Г-н Йорданов, моя въпрос е във връзка със скандалния случай – 

както го нарича една варненска медия - за боклука на гр. Варна. Зададох 

въпроси и предната сесия, тогава бяхме свидетели на определение на 

Върховния административен със в тричленен състав, който беше отменил 

Ваша заповед за подмяна на сметопочистващите фирми “Шеле” и “ЖКС” 

с “Титан”. Тогава Вие отговорихте, че ще изчакате, защото съдът в 

България често пъти вземал противоречиви становища, не сте сигурен 

дали ще си потвърди решението, но сега сме свидетели на определение от 

27.10.на същия съд, обаче в петчленен състав, т.е. окончателно решение, с 

което той отменя Вашата заповед. 

 Ще възстановите ли сметопочистващите фирми “Шеле” и “ЖКС”? 

 

 адм. Христо КОНТРОВ 

 Имам два кратки въпроса, които са свързани с реализацията на два 

проекта по инфраструктурата на нашия град, за което е теглен и 

облигационния заем – за пробива на бул. “В. Левски” и за разширението 

на ул. “Девня” пред “Енерго”-то. На своя пресконференция през 

м.септември Вие обявихте, че на 15.10. започва реализацията на пробива 

на бул. “В. Левски” и ние действително с облекчение видяхме, че 

започнаха там инженерните работи, но мои симпатизанти и помощници, 

млади варненци ми дават информация, че там са спрели работата. Каква е 

причината, може ли това нещо действитетелно да спъне изпълнението на 

проекта и как ще се продължи по-нататък? 

 И второ, защо не се започва разширението на ул. “Девня” пред 

“Енерго”-то? 

 

 Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 



 Уважаеми г-н Севастиянов, току-що от Вас научих, че има такова 

определение на петчленен състав на Върховния административен съд. 

Незабавно г-н Куликов потвърди, че вчера е постъпило това определение в 

Община Варна. Днес ще се запозная с него, поради което възприемете 

отговора ми в следната посока: ако това е решението на съда, Вие чрез 

интонацията направихте опит да се създаде впечатлението, че не се 

интересуваме от съдебните решения; след като това определение е факт и 

е влязло тук, то не може да бъде нищо друго, освен предмет на 

послушание и изпълнение, не се съмнявайте!  

 Ул. “Девня”, бул. “Цар Освободител” – Г-н Контров, вероятно 

разграничавате двете посоки – “Васил Левски” продължението надолу, Т-

образното кръстовище на стадион “Спартак” – те са един проект, но ние 

осъществяваме другото направление: от Проектантска организация, през 

канала до “Вода и канал”. Срока на изпълнение е 14-месечен и той 

приключва през м.декември следващата година. В това направление се 

работи, смени се фронта на работа, но подземните комуникации до голяма 

степен са изградени, работата продължава и днес. Предстои 

освобождаване на сгради, които са по трасето с цел тяхното премахване, 

буквално в следващите няколко дни с изнасянето на хората във 

ведомствени жилища, а тези от ведомствените – в онези новоизградени на 

ул. “Страхил”. Няма проблеми, вървят нещата, финансирането е 

осигурено, проекта е ясен, не се притеснявайте, успокойте Вашите 

симпатизанти – това ми е приоритетна задача и сам си зная колко ми е 

струвало да я докарам до тук да се притесняват хората вървят ли нещата, 

бавно или бързо.... Радвам се, единомишленици сме, всеки ден системно 

не пропускам да звънна по един телефон да питам какво правят, има ли 

пречки и т.н.... 

 Ул. “Девня” – проекта ни е от повече от 2-3 години Какви са 

проблемите? Той трябва да бъде осъществен в тази му част в която ние 

имаме проекта и готово финансиране с изграждането на отводнителна 

система по цялото продължение на ул. “Девня”, за което изготвяме проект 

в момента, гледаме го като една обща задача с уширението на пътя пред 

“Енерго”-то с вкарването на още едно платно и вече са взети мерки по 

отношение решаването на другата пречка, отстраняването на другата 

пречка на пътя на трасето, ъгълчетата с дължина 2 метра в трасето на пътя 

на сгради собственост на Железницата. Няколко срещи проведохме с 

министрите, в това число и с Началника на БДЖ и пред нас се разкриват 

две възможности за премахването на тези сгради, за да може да мине 

трасето, ще бъдат решени. Поставил съм си срок до края на м.април, 

алтернативите са две: или чрез замяна на общинска собственост срещу 



собственост на БДЖ, но ние ще използваме преди всичко другата 

възможност – чрез изваждането от активите на БДЖ с решение на МС, за 

да не се налага градът да предоставя друг имот срещу тези имоти, които са 

на трасето на строителство на това направление на ул. “Девня”. Ще го 

решим, ще се завърши проекта, търсим съфинансиране по отношение на 

канализацията и убеден съм, напролет ще започне изграждането на 

втората част от ул. “Девня”. То ще бъде свързано с отводняване, но 

разбира се и с проблема на канализацията на ул. “Банат”. Хората няколко 

пъти го повдигат този въпрос, разбрали сме с тях да имат още малко 

търпение, през следващата година да решим и този проблем. 

  

 
 

 

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 

№ 34 

от заседание проведено на 16.11.2005 г. 

по точка осма 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 следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2731-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна  избира за член на ПК “Социални дейности” 

общинския съветник  Мария Димитрова. 

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

 

2731-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна  избира за член на ПК “Собственост и 

стопанство” общинския съветник  Мария Димитрова. 

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

 

2731-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна  избира за член на ПК “Архитектура, 



строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” общинския съветник  Мария Димитрова. 

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

 

2731-8-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна  избира за член на ВрК “Структури и общинска 

администрация” общинския съветник  Мария Димитрова. 

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

 

2731-8-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна  избира за член на ВрК “Евроинтеграция и 

международно сътрудничество” общинския съветник  Мария Димитрова. 

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

 

2732-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна  избира за член на ВрК “Структури и общинска 

администрация” общинския съветник  Димитър Алексиев. 

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

 

2732-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна  избира за член на ВрК “Наименования” 

общинския съветник  Димитър Алексиев. 

/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 

№ 34 

от заседание проведено на 16.11.2005 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Обществен ред и сигурност” относно: 

- приемане на “Наредбата за действия при бедствия, аварии и 

катастрофи”; 

- преразглеждане договора сключен между Община Варна и фирма 

”РУТ-Т” ЕООД. 

Докл.: Хр. ДОСЕВ – Председател 

ПК “Обществен ред и сигурност” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

                                                                                                                                                                                                                          

2733-9. На основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и във връзка с писмо на 

Кмета на Община Варна  с вх. № РД-5-9302/82/25.10.2005 г. Общински 

съвет – Варна приема “Наредбата за действия при бедствия, аварии и 

катастрофи”, съгласно приложение. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 3/ 

 

2734-9. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет-Варна 

предлага на Кмета на Община Варна да преразгледа договора, сключен 

между Община Варна и фирма ”РУТ-Т” ЕООД и предприеме незабавни 

действия за събиране на дължимите суми по договора  и предложи 

организационни мерки за подобряване на организацията на дейността по 

репатрирането на автомобили съгласно Закона за движение по пътищата. 

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



 2735-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава да се проведе съвместно заседание на ПК “Собственост и 

стопанство” и ПК “Обществен ред и сигурност”, на което комплексно да 

се разгледат въпросите с бъдещето на паркингите и дейността по 

репатрирането на автомобили.    

 /за – 32, 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 

№ 34 

от заседание проведено на 16.11.2005 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от общинския съветник 

Борислав Гуцанов – Председател на Общински съвет – Варна относно: 

- избор на представител на Община Варна в Общото събрание на 

“Спортен комплекс Варна”-АД и упълномощаване на представителя на 

Община Варна в Общото събрание на “Спортен комплекс Варна”-АД за 

участие в Общото събрание на дружеството, насрочено за 23.11.2005 г. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 

Председател Общински съвет 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2736-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

“Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

на община Варна от капитала на търговските дружества”, Общински съвет 

– Варна избира за представител в Общото събрание на дружеството с 

общинско участие “Спортен комплекс Варна”-АД Борислав Гуцанов 

Гуцанов – Председател на Общински съвет – Варна. 

 

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

 

 

 

 

 



2737-10. На основание чл. 7, ал. 1 от “Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 

капитала на търговските дружества” и във връзка с депозирана покана вх. 

№ РД-5-2600(567)/14.11.2005 г. от изпълнителния директор на “Спортен 

комплекс Варна”-АД за свикване на Общо събрание на дружеството, 

Общински съвет – Варна упълномощава своя представител да участва в 

Общото събрание, свикано на 23.11.2005 г. и да гласува по посочените в 

предварително обявения дневен ред точки, като има следните 

правомощия: 

- по точка първа от дневния ред “Избор на експерт-счетоводител” 

– да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 

добре, съобразно предложените кандидатури за дипломиран експерт-

счетоводител; 

- по точка втора от дневния ред “Текущи” – да гласува както 

намери за добре, съобразно направените по точката предложения за 

решения. 

 

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

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 


