
 

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 

№ 36/21.12.2005 г. 

по точка първа от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

 Христо ДОСЕВ 

 Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, 

Надявам се, че всички ще се съгласите с мен, че тази година зимата 

не ни изненада. След падналия сняг аз обиколих града и видях, че в града 

се върши една усилена работа навсякъде, която беше в резултат на нашата 

дейност на ОбС, но най-вече на администрацията и с това искам да 

поздравя целия щаб по работата при зимни условия, лично г-н Кмета, 

затова че ОбС и администрацията намериха верния тон за работа и това, 

че гледаме в една посока. Благодаря ви! 

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Имам две питания към Кмета на община Варна. Първото е по-скоро 

сигнал от живущи граждани на гр. Варна във “Възраждане” ІІ м.р.в карето 

между бл. 38, 39, 40, 41 вървят строително-монтажни работи, изгражда се 

тенис-корт, площадки, детски градини и т.н. В момента текат СМР, г-н 

Кмете обръщам се към Вас от името на живущите в тези четири блока със 

следната молба: предвид проекта за два тротоара се стеснява платното, а в 

бл. 40 има детска консултация, детска кухня и медицински кабинет. 

Молбата им е да си остане в тази му част този улей, който оформя около 

10-12 паркоместа за спиране точно за тези кабинети и заведения, тъй като 

платното е много тясно, ще доведе до спиране от двете страни и качване 

на плочките на тротоарите, които ще бъдат развалени. 

Второто ми питане към Вас, г-н Кмете е във връзка с постановено 

решение на петчленен състав на ВАС, а преди това и на тричленен състав. 

На предходната сесия съветникът Стелиян Севастиянов отправи питане 

към Вас в смисъл как ще действате след съдебния акт на петчленния 



 

състав на ВАС, Вие отговорихте тогава че не сте запознат да е постъпило 

в деловодството още това определение. Смятам, че сега вече сте известен 

за този съдебен акт, той потвърждава мотивите на тройния състав, който 

казва, че предварително изпълнение по договор за сметопочистване и 

сметосъбиране с фирма “Титан” е незаконосъобразно и недопустимо, тъй 

като чл. 16 от разпоредбата на ЗАП е неприложима. След като вече сте 

известен за съдебния акт на ВАС в петчленен състав, как ще реагирате, 

какви ще бъдат Вашите действия с оглед акта? 

Благодаря! 

 

Адм. Христо КОНТРОВ 

Искам да ви въведа към моето питане. Някъде в началото на юни 

тази година инициативен комитет от видни историци от Варна и страната 

заедно с други граждани от Варна учредиха инициативен комитет за 

изграждането на конен паметник на Цар Калоян в нашия град. На 

заседание на ПК по култура, вероизповедания и медии беше прието 

предложение за внасяне в ОбС и вземане решение за издигането му и на 

27 юли т.г.със свое решение № 2143-2 ОбС прие единодушно да бъде 

издигнат такъв конен паметник на нашия владетел в нашия град, като 

постави задачи на кмета на гр. Варна г-н Йорданов в срок до 30.09.да 

определят и предложат в ОбС мястото за утвърждаването му и да обяви 

конкурса за паметника. 

Няколко пъти правих опити от тази трибуна да установя контакт с г-

н Йорданов и с администрацията, очаквах да бъде изпълнено това 

решение на ОбС, но вече три месеца след изтичането на срока още няма 

реализация на решението на ОбС. 

Питането ми към г-н Йорданов е: Защо не е изпълнено решението на 

ОбС? 

 

Красимир СИМОВ 

Г-н Кмете, г-н Председател, колеги, 

По покана на г-н Градинаров – кмет на р-н Приморски присъствах 

на среща с гражданите на кв. Бриз, на която присъства и общинският 

съветник Н. Джагаров. Искам да Ви съобщя техните искания, които са 

стари и отдавна казани на тази трибуна. Въпреки съществуването на план 

и взетите решения за отпушване на улиците и пътищата на кв.Бриз, те все 

още не са съществуващи. Това създава много неприятна ситуация, 

например когато е нужно да пристигат линейки, пожарни, въобще за 

съществуването на живота в квартала. 



 

И съществуващите пътища все още не са асфалтирани, съществуват 

и дупките пред училищата, които също създават предпоставки за 

неудобства на учащите се. Осветлението също не е на ниво в квартала – 

нещо, което също може приоритетно да бъде направено за този квартал. 

Нещото, което може да се направи и без пари, това е 

съществуващата номерация, която е в абсолютен хаос – получава се така, 

че има блокове, които в един и същ блок има по три различни номера, 

както и съседи, които живеят на различни места. 

Моля да се вземат приоритетни мерки за догодина в бюджета плана, 

който е гласуван от ОбС, да бъде изпълнен от администрацията. 

Благодаря! 

 

Веселин ДАНОВ 

Обръщам се към Вас, г-н Йорданов, тъй като Правилника не ми 

разрешава да се обърна към кмет на район, но мисля че това, което ще 

поставя като въпрос касае и нас, общинските съветници, лично и 

Председателят на ОбС. Моля, тъй като в момента доколкото знам, има 

назначен от Вас временно изпълняващ длъжността кмет на “Одесос” г-н 

Кючуков – да бъде предупреден, че не бива в никакъв случай да подписва 

заседания на комисията по чл. 4, които са проведени абсолютно 

противозаконно, тъй като по Наредбата, по Правилник и по Закон не може 

да съществува заседание на такава комисия с присъствието само на един 

представител на ОбС, а такива са проведени няколко комисии. Сезирам 

Ви Вас, ще сезирам и компетентните органи за обявяване на всички взети 

решения от тази комисия в този състав за нелегитимни. 

Благодаря за вниманието. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

По-съществения въпрос беше свързан с Титан Шеле. Вероятно само 

в шахмата по-често се играе фигурата “рокада”, но и при нас това е често 

срещано явление. Ще обясня горе-долу какво може да се очаква занапред. 

Да не пропусна, г-н Железов за забележката, ще се вземе предвид. 

Пояснявам, че това междублоково пространство е едно от първите три, 

които по проект ще се опитаме да подобрим условията за живот, 

комуникации, осветление, детски площадки, места за паркиране. Хората 

по принцип изразиха задоволство, че има тротоар, сега разбирам, че има 

опасност с тази реконструкция да се затворят 10-15 паркоместа, което не 

трябва се допуска. Веднага ще бъде предадено нататък, вземам бележка за 

този случай. 



 

Ако говорим за “Титан” и “Шеле” – кой е вътре, кой отвън? Факт е, 

че има най-накрая принципно, учудих се даже, определение на петчленен 

състав на ВАС и най-накрая се намери една съдебна инстанция в 

България, която да каже при постановено от по-ниската инстанция 

решението или определението не подлежи на обжалване, тя да се съобрази 

с това и да каже недопустимо е жалбата против определението на 

тричленката, тъй като то не подлежи на обжалване. Да, факт е. С други 

думи, в определението на петчленния състав на ВАС не се съдържат 

мотиви, съображения по отношение на законосъобразността на 

присъствието в случая активно присъствие изразяващо се в чистене на 

фирма Титан. Предмет на определението на тричленния състав е моята 

заповед за въвеждане, но анализа показва, че освен тази заповед, която 

считаме че не съществува повече в правния мир, има и други законови 

основания за тяхното присъствие – това е едно. Могат да бъдат посочени и 

няколко разбира се, могат да бъдат посочени и контрааргументи. Случая е 

сложен, би могла да бъде спорна всякаква теза. Предварително го казвам, 

защото сам съзнавам, че това е така. С ръководството на ОбС, а и самият 

ОбС добавям към тази информация и разговорите, които бяха проведени 

лично с г-н Шеле от мен, имам информация че е имало среща с 

Председателя на ОбС и с общински съветници, без да мога да кажа кои са 

– т.е. три срещи сред направеното от него искане да бъде върнат в района 

поне това, което говорихме с него и получих информация от него е, че до 

окончателно влязло в сила съдебно решение няма да бъдат правени рокади 

– това беше и смисъла на моите разговори с него. Мисля, че в същия дух 

са протекли и другите разговори. Какво налага една такава позиция – тя е 

вече безспорна само от гледна точка на целесъобразност. Не внасям 

юридически елемент в тази позиция, а тя се изразява в това – махалото, 

отново да ви припомня, да не  се играе повече. Това бяха смисъла на 

разговорите ни с г-н Шеле. Това мога да кажа по тази точка. 

Г-н Контров, за паметника, Вие сте настойчив, аз не се съмнявам че 

тази настойчивост няма да се промени през новата година, определил съм 

арх.Жечев за представител на администрацията в Инициативния комитет, 

с оглед на неговия опит и образование най-вече – решават се обемни, 

всякакви въпроси, аспекти свързани с мястото, избора на мястото, обема, 

мащабите на един такъв паметник, ако приемем че необходимостта да се 

вдигне паметник на Калоян не буди съмнение. Нека той да бъде нашият 

представител, а ако става дума за всенародна инициатива, трябва да има 

дарителски фонд; ако става дума за финансиране изцяло, преимуществено 

от общинския бюджет в този аспект, трябва да бъде сложен за 

разглеждане в началото на следващата година. 



 

Бризовете – г-н Симов, ние сме говорили с Вас на тази тема и в 

предходни състави на ОбС, не е добро положението на пътищата. Скоро 

бях там, огледах, знаете, връзката на ТЦ, обръщача с горните блокове 

аварийно възстановихме при това със средства на фирмите, които 

извършват строителство. Известен ви е добре и факта, че статута там е – 

не знам как да го нарека – но липсва такъв. Дори прокарването на тази 

улица в частта й свързването на обръщача с горестроящите се блокове на 

практика не може да бъде изградена, защото тя е един улей. Но, във всеки 

случай, аз съм си взел бележка за следващата година – хората не могат да 

чакат да влязат в сила всички онези документи, които да им дадат статут 

на нещо, което в момента е факт, т.е. техните жилища, техния достъп, 

техните условия на живот, поради което съм разпоредил за следващата 

година да се заделят средства и в рамките на възможното да се оправят 

условията – осветлението е друг въпрос, грижим се, ще продължи да 

нараства обема на осветеност на нашия град. 

 

Адм. Христо КОНТРОВ 

Г-н Йорданов, репликирам Ви не от гледна точка на квалификацията 

която ми дадохте, че съм настойчив. Аз съм си такъв по природа, така съм 

възпитаван. Виждам, че не сте много наясно какво се върши от 

Инициативния комитет и не Ви информират. Затова беше моето желание 

да се срещна лично с Вас, заедно с моите заместници в инициативния 

комитет да ви запозная с това какво сме направили, а ние сме свършили 

много работа: разкрили сме сметки в Корпоративна търговска банка, 

изпратили сме писмо до Президента и до Министъра на културата да 

стане всенародно честване на 800-годишнината от гибелта на Цар Калоян, 

а Вие поставяте под съмнение това дали да има такъв паметник... Има 

решение на ОбС – паметник да се изгради! Освен това, казвате че е 

определен арх.Жечев от Вас, но на арх. Жечев аз му казах, че Вие сте го 

определили, на него не му е предадено че е определен да бъде член на ИК. 

При една повторна среща той ми каза, че вече си е изпълнил задачата, 

като са прехвърлили процеса за ситуирането на паметника от Дирекция  

“Устройство на територията” към дирекция “Култура” и ме мотаят в един 

такъв затворен адски кръг вече три месеца! Това е резултата от това, че 

нямаме пряк контакт. Предлагаме и искрено желая да насрочите една 

среща с ИК и да направим едно такова тясно взаимодействие, защото 

времето тече. Остава година и три месеца до изграждането на паметника. 

Паметника в нашия град ще бъде изграден! Разкрити са сметки и ще се 

наберат средства за изграждането му. 

 



 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Първия въпрос, който поставих, г-н Кмете – безспорно, начинанието 

там е много добро, проекта е хубав, една от язвите в т.нар.междублокови 

пространства ще бъде решен. Акцента тук пада върху лека промяна в 

проекта незначителна, за да не се стесни платното и да се запази 

настоящото положение.  

По отношение на отговора Ви на втория въпрос за съдебния акт и 

казуса Титан-Шеле, не съм доволен от дадения от Вас отговор. Нищо 

конкретно не казахте, г-н Кмете. Вярно, че рокадата е характерна за шаха, 

но там става само веднъж. А по казуса могат да настъпят поредица от 

рокади – както по-бързо направихте тази рокада Вие под натиска на 

мнозинството или обратно /не мога да кажа/, така вкарахте едно 

последващо предложение, с което предлагате на ОбС да открие процедура 

по ЗОП за обществена поръчка и в същото време правите предложение за 

възстановяване първоначалното състояние. Това е така. Не знам защо това 

предложение потъва някъде и защо не настоявате да се влезе в зала. 

По отношение на съдебните актове, аз няма да ги коментирам, но ще 

кажа че тематиката касае административно-правния процес и кой съд 

какво е казал, това е една тема, някой да не се крие – тези неща се учат 

още във втори курс за контрол на административните актове, в тяхната 

подведомственост, дори за неюристите  не е характерно да се крият зад 

това, че пишело едно изречение – акта не подлежал на обжалване, тъй 

като законът не оневинява този, който не знае. Така че аз категорично не 

съм доволен от този отговор, има акт на най-висша инстанция макар по 

отношение на недопустимост, той е на тричленката, акта си е в сила. И 

там много ясно и точно е мотивирано предварителното изпълнение, 

разпоредбата на чл. 16 от ЗАП и т.н.мотивирано определение, на най-висш 

съдебен състав. Така че, категорично заявявам своята неудовлетвореност 

от Вашия отговор! 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от общинския съветник Р. 

Радев за предсрочно прекратяване на пълномощията на г-н Димо Добрев 

Николов като кмет на район “Одесос” в гр. Варна”, във връзка с внесена 

подписка в ОбС – Варна вх. № ОС-5-9100(119)/20.12.2005 г. от 27 

/двадесет и седем/ общински съветници. 

 

     Докл.: Б.ГУЦАНОВ–председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 44 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2826-2. На основание чл. 42 а, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна прекратява предсрочно пълномощията на Димо Добрев Николов 

като кмет на район “Одесос” в гр. Варна, по предложение на 27 /двадесет 

и седем/ общински съветници. 

На основание чл. 16, предл. 3 от Закона за административното 

производство допуска предварително изпълнение на горепосоченото 

решение, тъй като отлагането на изпълнението на решението на 

Общински съвет би довело до несигурност и затруднение в дейността на 

районната администрация с оглед специфичната функция на длъжността 

кмет на район. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против – 2, въздържали се – 8, отсъстват – 7/ 

 

Мотивите и фактическите основания за вземане на горното 

решение са следните: 



 

През времето, когато г-н Д. Николов е изпълнявал задълженията 

си като кмет на район “Одесос”, през 2004 год. е била изключително 

затруднена работата на комисията по чл. 4 от Наредбата за разполагане на 

преместваеми обекти за търговия в район “Одесос”. Кметът на район 

“Одесос” не е спазвал разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и чл. 6, ал. 2 от 

Наредбата за разполагане на преместваеми обекти, видно от справка вх. № 

РД1-0800-437/24.11.2004 год., изготвена от район “Одесос”, и от писмо от 

Директора на дирекция “ОООР” вх. № ОС-4-9100/68/29.11.2004 г. В район 

“Одесос” за 2004 год. комисията е заседавала 27 пъти. Броят на 

подадените молби през 2004 година е 2236. Има отказ на 423 молби, 

одобрени са 1235 молби. В установения в наредбата срок не са издадени 

от администрацията на район “Одесос” и лично от г-н Димо Николов 

разрешения за търговска дейност по 322 одобрени от комисията молби. 

Като резултат от забавянето на издаване на разрешителни в 

законоустановения срок не са събрани значителни средства, с което е 

ощетен бюджета на Община Варна.  

Администрацията на район “Одесос” и по конкретно кмета Димо 

Николов не са решили въпроса относно временните преместваеми обекти, 

които са извън утвърдената схема на територията на район “Одесос”. В 

резултат на това, търговците, които са били нередовни платци и не са 

подавали молби за издаване на разрешителни, но са извършвали търговска 

дейност, не са внесли в бюджета никакви средства. 

Поради бездействието на Кмета на район “Одесос” търговците с 

удовлетворени молби за разрешения за извършване на търговска дейност 

са ги получили едва в края на активния сезон през 2004 год. По тази 

причина 54 търговци са подали молби за отказ от издаване на разрешение 

и по този начин дължимите от тях такси не са постъпили в бюджета на 

Община Варна. Стотици търговци са извършвали търговска дейност без 

издадено разрешение поради лошата организация в работата на 

администрацията на район “Одесос”, ръководена от г-н Димо Николов.  

Г-н Димо Николов, по време на своето управление не е успял да 

създаде нормални взаимоотношения с общинската администрация и с 

Общинския съвет, от когото е избран за кмет на район “Одесос”, 

доказателство за което е постъпилото предложение от 27 общински 

съветници за предсрочно прекратяване на пълномощията му.  

Г-н Димо Николов, по време на своето управление не е успял да 

създаде екип и екипност в район “Одесос”. До месец юни 2004 г. от 

администрацията на район “Одесос” са уволнени 25 души. Това говори за 

лоша кадрова политика в район “Одесос”, което неминуемо се е отразило 



 

върху административното обслужване на гражданите и цялостната работа 

на района. 

Всичко изложено мотивира вземането на горепосоченото 

решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на г-н Димо 

Николов като кмет на р-н “Одесос” в гр. Варна. 

 

 

 

 

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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Обсъждане състоянието и дейността на “Търговски 

дом”-АД. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ    – Председател ОбС 

   адв. Ж. КАЛЕВ – юрист-довереник ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2827-3. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 7 

НРПУСЧОВКТД, Общински съвет – Варна упълномощава своя 

представител в Общото събрание на “Търговски дом”АД да предприеме 

действия за свикване на Общо събрание на акционерите на “Търговски 

дом”-АД по реда на чл. 223 ТЗ, със следния дневен ред: 

І. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 

периода от 2002 г. до 2005 г.; проект за решение – ОбС приема доклада на 

Съвета на директорите за дейността на дружеството за периода от 2002 г. 

до 2005 г. 

ІІ. Приемане на годишните финансови отчети на дружестото за 

периода от 2002 г. до 2004 г., заверени от дипломиран експерт-

счетоводител; проект за решение – ОбС приема годишните финансови 

отчети на дружеството за периода от 2002 г. до 2004 г. 

ІІІ. Приемане на доклада на дипломиран експерт-счетоводител за 

периода 2002 г. – 2004 г.; проект за решение – ОбС приема доклада на 

дипломирания експерт-счетоводител за периода от 2002 г. до 2004 г. 

ІV. Избор на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение 

– ОбС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г. 

V. Промени в състава на Съвета на директорите – освобождаване на 

членове на СД и освобождаването им от отговорност за периода 2002 г. – 



 

2005 г., избор на нови членове; проект за решение – Общото събрание 

освобождава като членове на Съвета на директорите Гинка Христова 

Радева, Петър Христов Колев, Александър Благовестов Тодоров, Васил  

Господинов Василев и Марио Василев Каламаров и освобождава същите 

от отговорност. 

Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите: 

1. Добромир Стефанов Андонов, с постоянен адрес: гр. Варна, ж.к. 

“Младост” бл. 144, вх. 5, ап. 18 и професионална квалификация юрист и 

следдипломна квалификация “мениджмънт на стопанския бизнес”; 

2. Януарий Марков Вичев, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. “Петра” 

0 6, ап. 77 и професионална квалификация инженер – “машинна обработка 

на информацията”; 

3. Димчо Георгиев Георгиев, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. 

“Георги Бенковски” № 41 и професионална квалификация юрист; 

4. Иван Василев Байков, с постоянен адрес: гр. Варна, бул. 

“Чаталджа” № 69,  вх. 1, ап. 41, ет. 1 с професионална квалификация 

“юрист” 

5. Димитър Николов Червенаков, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. 

“Роза” № 19 с професионална квалификация икономист. 

VІ. Приемане на промени в устава на дружеството; проект за 

решение – ОбС приема промените в устава на дружеството. 

VІІ. Избиране на контрольор на дружеството; проект за решение – 

ОбС избира предложения контрольор на дружеството. 

 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 5/ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

        - извършване на замяна на  апартамент находящ се на ул. “Страхил 

Войвода”  № 38, ет. 1, ап. 3,  по плана на 13-ти п.р. на гр. Варна описан в 

АОС № 3572/07.11.2005 год. срещу  имот,  попадащ в разширението на 

бул. “Цар Освободител”, представляващ втори етаж от къща на ул. 

“Кестен” № 33; 

- извършване на замяна на имот,  попадащ в разширението на бул. 

“Цар Освободител”, представляващ  първи етаж от къща и магазин  на ул. 

“Кестен” № 33, срещу  общински апартаменти; 

- извършване на замяна на общински апартамент находящ се на  бул. 

“Ген. Колев” № 85 ет. 2, ап. 7, кв. 646 по плана на 6-ти п.р. на гр. Варна  

описан в АОС № 2968/15.03.2004 год. срещу имот, попадащ в 

разширението на бул. “Цар Освободител”, представляващ  жилище, 

находящо се на  ул. “Кестен” № 33А; 

 - извършване на замяна на общински апартамент находящ се на  ул. 

“Феликс Каниц” № 15, ет. 7, ап. 32, кв. 41 по плана на 18-ти п.р. на гр. 

Варна, описан в  АОС № 3317/22.04.2005 год. срещу имот, попадащ в 

разширението на бул. “Цар Освободител”, представляващ  къща  на ул. 

“Нов живот” № 8; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от  

имоти-частна общинска собственост, в полза на РДВР – Варна  за срок от 

10 (десет) години, находящи се: 

* ул. “Дрин” № 65 – помещение (канцелария) със застроена 

площ 15.06 кв.м., разположено в ляво от входа от към ул. “Х. Ангелов”; 

* ул. “Хъшове” № 2, ъгъла с ул. “Мануш войвода” – помещение 

(канцелария) със застроена площ 17.00 кв.м., разположено в сграда-клуб 

със застроена площ 309.00 кв.м.; 

* ул. “Тодор Влайков” № 14 -  помещение (канцелария), със 

застроена площ 12.40 кв.м. ; 



 

* ул. “Г. Бенковски” № 16, -  помещение (канцелария) с площ  

12.08 кв.м., разположено от вътрешната страна на жилищния блок  с 

обособен  самостоятелен вход.; 

* ж.к. “Възраждане” до  бл. 52 - помещение № 13 (съгласно 

приложена схема) разположено на втория етаж от масивна сграда; 

* с. Тополи, ул. “Ал. Димитров” № 31 – помещение със 

застроена площ 8.50 кв.м., разположено в сградата на Кметство “Тополи” 

Имота е актуван с АОС № 1912/07.11.2000 г. и  представлява дървена 

барака със застроена площ  190 кв. м.; 

  - откриване на производство по принудително отчуждаване на част 

от недвижим поземлен имот № 311, 26-ти подрайон на гр. Варна с 

административен адрес – ул. “Кестен” № 31 – частна собственост; 

   - обявяване за частна общинска собственост имот-публична 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Стефан Караджа” № 

30 ъгъла на ул.“Братя Миладинови”, представляващ масивна двуетажна 

сграда с изба и таван със застроена площ 208 кв.м. и земя – УПИ-VІ-5 в 

кв. 718 с площ 720 кв.м. – предмет на АОС № 2082/23.07.2001 г.; 

- промяна предназначението на  жилище, находящо се в ж.к. 

“Изгрев”, бл. 40, ет. 1, ап. 5 – АОС № 2224/2001 г.  от “жилище за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в 

“резервно жилище”; 

         - промяна предназначението на жилище, находящо се в ж.к. “Вл. 

Варненчик”, бл. 213, вх. 3, ет. 2, ап. 66 – АОС № 2790/2003 г.  от “резервно 

жилище” в “жилище за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди”; 

- промяна предназначението на  жилище, находящо се в ж.к. 

“Възраждане”, бл. 4, вх. 1, ет. 2, ап. 6 – АОС № 3168/2004 г. от 

“ведомствено жилище” в  “резервно жилище”; 

- даване на съгласие за извършване на доброволна делба на имоти, 

находящи се в подблоковото пространство на ул. “Чаталджа” № 49, кв. 

671, пл. № 1, включващи дял “А”, собственост на община Варна, съгласно 

АОС № 111/12.05.1997 г. и дял “Б”, собственост на Николай Петков 

Чипински, съгласно нотариален акт № 22, т. VІІq дело № 1426/12.02.2004 

г. 

- разглеждане и приемане на експертна оценка в размер на 1 453 000 

лв. на детска градина “Малкия принц” 

 

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

 

 



 

Общ брой присъстващи общински съветници – 45 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2828-4.  На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.21, ал.4  във 

връзка с чл.40, ал.1 от ЗОС и чл. 92, ал.6 във връзка с чл.98 от НРПУРОИ 

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

9100/588/25.11.2005 г., Общински съвет - Варна решава да се извърши 

замяна на  апартамент състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, 

килер,  баня, тоалет находящ се на ул.”Страхил Войвода”  №38 ет.1, ап.3,  

по плана на 13-ти п.р. на гр.Варна описан в АЧОС №3572/07.11.2005 год. 

срещу  имот,  попадащ в разширението на бул.”Цар Освободител”, 

представляващ втори етаж от къща в гр. Варна на ул.”Кестен” №33. 

Имотът е собственост на Димитричка Стоянова Иванова съгласно нот. акт 

№60, том ХІ, дело № 4372/1985г. на нотариус при Варненски районен съд. 

       Замяната на описаните по-горе имоти  да се извърши по пазарни цени, 

определени от лицензиран експерт оценител и приети с приемо – 

предавателни протоколи, които възлизат съответно на: 

 За общинският апартамент – 73 700 лева. 

 За имота на ул.”Кестен” №33, собственост на Димитричка 

Иванова – 73 700.00 лева. 

       Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и сключи 

договор за извършване на замяната. 

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

 

2829-4. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.21, ал.4  във 

връзка с чл.40, ал.1 от ЗОС и чл. 92, ал.6 във връзка с чл. 98 от НРПУРОИ 

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

9100/588/25.11.2005г., Общински съвет - Варна  решава да се извърши 

замяна на имот – частна собственост,  попадащ в разширението на 

бул.”Цар Освободител”, представляващ  първи етаж от къща и магазин  в 

гр. Варна на ул.”Кестен” №33, собственост на Снежана Маркова Едрева и 

Мирослав Марков Иванов, съгласно нот. акт №59, том ХІ, дело 

№4371/1985г. при нотариус при Варненски районен съд срещу  общински 

имоти представляващи съответно : 

 Апартамент  №1 на ул.”Страхил Войвода” № 40 ет.1,   по 

плана на 13-ти п.р. на гр.Варна, описан в АЧОС №3573/07.11.2005год. 



 

 Апартамент на ул.”Страхил Войвода” № 36 ет.1, ап.1,  по 

плана на 13-ти п.р. на гр.Варна,  описан в АЧОС №3571/07.11.2005г. 

 Замяната на описаните по-горе имоти  да се извърши по пазарни 

цени, определени от лицензиран експерт оценител и предоставени с 

приемо–предавателни протоколи, които възлизат съответно на : 

 За  апартамент №1 на ул.”Страхил Войвода” №40, вх.1  – 73 700 

лева. 

 За апартамент №1  на ул.”Страхил Войвода” №36, вх.1 – 73 700 

лева  

 За имота на ул.”Кестен” №33, собственост на Снежана Маркова 

Едрева и Мирослав Марков Иванов  - 147 700.00 лева.  

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и сключи 

договор за извършване на замяната. 

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

 

2830-4. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.21, ал.4  във 

връзка с чл.40, ал.1 от ЗОС и чл. 92, ал.6 във връзка с чл.98 от НРПУРОИ 

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

9100/332/25.11.2005г., Общински съвет - Варна  решава да се извърши 

замяна на общински апартамент състоящ се от две спални, кухня-

трапезария дневна, баня, тоалет, находящ се на  бул.”Ген. Колев” №85 

ет.2, ап.7, кв.646 по плана на 6-ти п.р. на гр.Варна, описан в  АЧОС 

№2968/15.03.2004год.  срещу имот,  попадащ в разширението на бул.”Цар 

Освободител”, представляващ  жилище, състоящо  се от две стаи, 

кухненски  бокс, баня-тоалет,  на  трети  етаж от  жилищна  сграда в едно 

с отстъпеното право на строеж  върху дворно място,  цялото с площ 172 

кв.м, находящо се в гр. Варна на  ул. “Кестен” №33А. Имотът е 

собственост на Мирослав Николаев Николов, Димитър Николаев Николов 

и Желяза Димитрова Николова, съгласно Договор за доброволна делба 

№243/1999г., вписан в книгите за вписване на службата по вписванията 

при варненския районен съд с вх. Регистър 6566/14.07.1999 г., том V, № 

243. 

    Пазарните оценки на двата имота, предмет на замяна, 

определени от лицензирани експерт оценители  възлизат съответно на: 

 За общинския  апартамент  -  77 550.00 /седемдесет и седем 

хиляди  петстотин и петдесет/ лева. 

 За имота на ул.”Кестен” № 33 А  -   77 794.00 /седемдесет и 

седем хиляди седемстотин деветдесет и четири/  лева.         



 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и сключи 

договор за извършване на замяната. 

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

 

 

2831-4. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.21, ал.4  

във връзка с чл.40, ал.1 от ЗОС и чл. 92, ал.6  във връзка с чл.98 от 

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

94.К/87/25.11.2005г., Общински съвет - Варна  решава да се извърши 

замяна на общински апартамент, състоящ се от спалня, кухня - дневна, 

баня – тоалет и две тераси, находящ се на  ул.”Феликс Каниц”, №15 ет.7, 

ап.32, кв.41 по плана на 18-ти п.р. на гр.Варна, описан в АЧОС 

№3317/22.04.2005год. срещу имот,  попадащ в разширението на бул.”Цар 

Освободител”, представляващ  къща  състояща  се от три стаи, кухня, баня 

и тоалет в гр. Варна на ул.”Нов живот” №8. Имотът е собственост на 

Красимир  Златинов Костадинов, съгласно  Нот. Акт №27 том ІІ, рег.№885 

дело №27 от 1998г.  

         Замяната на описаните имоти, да се извърши по пазарни 

цени, определени от лицензиран  експерт оценител  и  предоставени с 

приемо-предавателни протоколи, които възлизат съответно на: 

 За общинския  апартамент  -  50 931.00/петдесет  хиляди  

деветстотин  тридесет и осем/ лева. 

 За имота на ул.”Нов живот” №8   -   49 930.00/четиридесет и 

девет  хиляди деветстотин и тридесет/ лева. 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и сключи 

договор за извършване на замяната. 

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

 

 

2832-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно  чл. 

39, ал. 5 от ЗОС и във връзка с  чл. 107, 108 от НРПУРОИ, § 4 от ДР на 

ПМС № 255/10.10.1996 г и чл. 12, ал. 1 от “Инструкция № І-41 от 25 март 

2003 г. за дейността на районните и младши районните инспектори от 

националната полиция” и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх. № РД-4-0404/87/11.11.2005 г., Общински съвет – Варна учредява 

безвъзмездно право на ползване върху части от  имоти-частна общинска 

собственост,  както следва: 

- ул. “Дрин” № 65 – помещение (канцелария) със застроена площ 

15.06 кв.м., разположено в ляво от входа от към ул. “Х. Ангелов”. 



 

За имота, целия с площ 203 кв.м., има съставен Акт за частна 

общинска собственост № 754/14.07.98 г.  

- ул. “Хъшове” № 2, ъгъла с ул. “Мануш войвода” – помещение 

(канцелария) със застроена площ 17.00 кв.м., разположено в сграда-клуб 

със застроена площ 309.00 кв.м. 

 Имотът е актуван с АЧОС № 1963/19.04.01 г.  

- ул. “Тодор Влайков” № 14 -  помещение (канцелария), със 

застроена площ 12.40 кв.м.  

Имотът е актуван с АЧОС № 1852/27.07.00 г. и представлява 

сграда, цялата със застроена площ 125 кв. м,  

- ул. “Г. Бенковски” № 16, -  помещение (канцелария) с площ  

12.08 кв.м., разположено от вътрешната страна на жилищния блок  с 

обособен  самостоятелен вход.  

Имотът е актуван с АЧОС 2261/20.12.01 г. 

- жк. “Възраждане” до  бл. 52 - помещение № 13 (съгласно 

приложена схема) разположено на втория етаж от масивна сграда.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

1291/15.07.99 г. Имотът представлява масивна двуетажна сграда  със 

застроена площ от 311.00 кв.м.,  

- с. Тополи, ул. “Ал. Димитров” № 31 – помещение със застроена 

площ 8.50 кв.м., разположено в сградата на Кметство “Тополи”. Имотът е 

актуван с АЧОС № 1912/07.11.2000 г.  и  представлява дървена барака със 

застроена площ  190 кв. м. 

в полза на РДВР – Варна  за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 

описаните имоти за срок от 10 (десет) години. 

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

 

2833-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1 

във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх.№ РД-5-94.М/278/09.11.2005 г., Общински съвет – Варна 

открива производство по принудително отчуждаване на част от недвижим 

поземлен имот № 311, 26-ти подрайон на гр. Варна с административен 

адрес – ул. “Кестен” № 31 – частна собственост. 

Съобразно влезлия в сила на ПУП/ЗРП/, одобрен със заповед № Г-

333/1994 г. на Кмета на Община Варна върху горепосочената част от 

недвижимия имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на 

бул. “Цар Освободител”/26-ти подрайон” – публична общинска 

собственост. 



 

Собственик на отчуждената реална част от имота, определена по 

размери и граници съобразно приложена скица, с площ 37 кв.м., 

представляваща част от ПИ 311, кв. 1085 по плана на 26-ти п.р. на гр. 

Варна, съгласно договор № 3527/02.06.2005 г., сключен с Държавата, 

представлявана от Ал. Фарашев – Зам. областен управител на Варненска 

област, е Михаил Борисов Гоцев, ЕГН:**********. 

Община Варна дължи на собственика парично обезщетение в 

размер на 16720 лв., представляващо пазарната цена на отчуждаваната 

част от имота, определена от лицензиран експерт-оценител. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, за 

издаде заповед за отчуждаване на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС, която да 

се връчи на собственика на отчуждения имот по реда на ГПК, в 14-дневен 

срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

2834-4. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал. 2 от НРПУРОИ и 

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

9302/86/29.11.2005 г., Общински съвет – Варна обявява за частна 

общинска собственост имот-публична общинска собственост, находящ се 

в гр. Варна, ул. “Стефан Караджа”, № 30 - ъгъла на ул.“Братя 

Миладинови”, представляващ масивна двуетажна сграда с изба и таван 

със застроена площ 208 кв.м. и земя – УПИ-VІ-5 в кв. 718 с площ 720 кв.м. 

– предмет на АОС № 2082/23.07.2001 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против – 7, въздържали се – 4, отсъстват – 6/ 

 

2835-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 

от ЗОС, чл.2, ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОБС-5-1000/510/01.12.2005 г., Общински съвет – 

Варна променя предназначението на  следното жилище: 

 ж.к. “Изгрев”, бл.40, ет. 1, ап. 5 – АОС№ 2224/2001 г.  от 

“жилище за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди” в “резервно жилище”. 

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

 

 

 

 

 



 

2836-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и чл.2, ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОБС-5-1000/510/01.12.2005 г., Общински съвет – 

Варна променя предназначението на  следното жилище: 

ж.к. “Вл. Варненчик”, бл.213, вх.3, ет.2, ап.66 – АОС№ 2790/2003 

г.  от “резервно жилище” в “жилище за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди”. 

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

 

2837-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и чл.2, ал.2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОБС-5-1000/510/01.12.2005 г., Общински съвет – 

Варна променя предназначението на  следното жилище: 

ж.к. “Възраждане”, бл.4, вх.1, ет.2, ап.6 – АОС№ 3168/2004 г. от 

“ведомствено жилище” в  “резервно жилище”. 

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

 

2838-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложения на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-5-9300/83/09.12.05 г. и ОБС-5-

1000/445/09.12.2005 г., Общински съвет – Варна променя 

предназначението на 8 броя жилища от “Жилища за настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди” на “Жилища за 

продажба” както следва: 

1.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 222      вх. 2       ет.1      ап.30   -  АОС 3431/05 г. 

2.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 207      вх. 2       ет.6      ап.58   -  АОС 3445/05 г. 

3. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 405       вх.21       ет.3     ап.51   -  АОС 3499/05 г. 

4. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 209     вх. 2       ет.2      ап.42   -  АОС 3496/05 г. 

5. ж.к. “Младост”             бл. 122     вх. 7       ет.7      ап.168 -  АОС 3447/05 г. 

6. ж.к. “Младост”             бл. 106     вх. 9       ет.5      ап.22   -  АОС 3376/05 г. 

7. ул. “Никола Кънев”     № 17        вх. Б       ет.2      ап.3      -  АОС 870/98 г. 

8. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 82      вх. -        ет.4      ап.14    -  АОС 2337/02 г. 

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

 

 

 

 

 



 

2839-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 

1 от ЗОС, съгласно чл. 63, във връзка с чл. 92, ал. 5 по реда на чл. 97, т. 4 

от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие да се извърши 

доброволна делба на имоти, находящи се  в подблоковото пространство на 

ул. “Чаталджа” № 49, кв. 671, пл.№ 1, включващи дял “А”, собственост на 

Община Варна съгласно  АОС № 111 от 12.05.1997 г. и дял “Б”, 

собственост на Николай Петков Чипински   съгласно  нотариален акт №22 

т. VІІ дело № 1426/12.02.2004 г.              

Преразпределянето на имотите на два реални дяла, да бъде 

извършено, съгласно одобрения инвестиционен проект за “Доброволна 

делба на подблоковото пространство на ул. “Чаталджа” № 49” фаза 

технически проект,  като от имота-частна общинска собственост с площ 

144,66 кв.м. се отделят 48,52 кв.м. и се придават към телевизионния 

сервиз, като след преразделянето се оформят следните дялове:  

1. ДЯЛ “А” – Обособени помещения,находящи се в 

подблоковото пространство на жилищната сграда в гр. Варна, ул. 

“Чаталджа” № 49, разположени в дясно от вход “Б” със застроена площ 

96,14 кв.м., състоящи се от три канцеларии, коридори и санитарен възел, 

при граници: вход “Б”,помещения от дял “Б” и ул. “Чаталджа”, както и 

припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото 

на строеж върху мястото попадащо в кв. 671 по плана на 2-ри м.р. 

2. ДЯЛ “Б”  -  Телевизионен сервиз, находящ се в подблоковото 

пространство на жилищната сграда в гр. Варна, ул. “Чаталджа” № 49, 

разположен в ляво от вход В със застроена площ 87.02 кв.м., състоящ се 

от: две сервизни помещения, склад и санитарен възел, при граници на 

имота: вход “В”, кафе-клуб, обособени помещения от дял “А” и ул. 

“Чаталджа”, както и 1.6651 % идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху мястото, попадащо в кв. 671, по плана 2-ри 

микрорайон на гр. Варна. 

Задължава Дирекция “Общинска собственост” да предприеме 

действия по съставяне на нови актове за общинска собственост за 

новообразуваните дялове на горецитирания имот, съгласно действащата 

Наредба № 5 от 10.09.05 г. 

/за – 44, 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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: 

- приемане и одобряване проект за изменение на ОУП на Община 

Варна в обхват поземлен имот № 010062, землище “Галата” с 

предназначение за жилищна зона; 

- съгласуване план за регулация и застрояване - план-извадка за 

УПИ ІХ – 798, кв. 37 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК “Архитектура, строителство, 

устройство, организация и развитие на територията на общината и 

населените места” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

    2840-5. Проектът за частично изменение на ОУП на Община 

Варна, в обхват на ПИ 010062 от землището на Галата е изработен по 

искане от собственика на имота “Панорама сити” ЕООД, представлявано 

от Румяна Луканова – управител, по силата на тристранен договор с 

Община Варна № Д-5-9200(20)/24.01.2005 г. и след положително Решение 

на Общински съвет -  Варна № 1124-9 от протокол № 19/10-15.11.2004 г. 

За проекта са проведени всички необходими процедури по ЗУТ за 

съгласуване със заинтересованите инстанции. Проведено е обществено 



 

обсъждане по чл. 121, ал. 1 от ЗУТ на 20.05.2005 г., за което е съставен  

протокол. Проектът е разгледан и приет от НЕСУТРП на съвместно 

заседание с ЕСУТ при Община Варна на 08.07.2005 г. с протокол № 

КАЕП-01-02-16 и Решението е одобрено от Министъра на МРРБ. 

С проекта се предлага територията на ПИ 010062 да се усвои за 

изграждане на жилища в три обособени зони с малка, средна и голяма 

височина. При изграждането на комплекса ще се държи на запазване на 

наличната едроразмерна растителност, осигуряване от всички жилищни 

сгради на изглед към морето. Зоната е оразмерена за висок стандарт на 

обитаване на база около 60 кв.м. на жител, което предполага население 

около 2800 души. Плътността на застрояване е максимум 50 %, 

коефициента на интензивност на застрояване е максимум 2,5, а площта за 

озеленяване минимум 40 %. За територията е извършено подробно 

геоложко проучване, резултатите от което са отчетени в плана. 

Във връзка с гореизложеното Общински съвет – Варна реши: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във 

връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ приема и одобрява проекта за 

изменение на ОУП (ТУП) на Община Варна в обхват поземлен имот 

№ 010062, землище Галата, с предназначение “за жилищна зона”. 

2. Решението по т. 1 да се обнародва в Държавен вестник, съгласно чл. 

127, ал. 6 от ЗУТ. 

3. На основание чл. 69 от ЗУТ, Общински съвет – Варна решава 

“Панорама сити” ЕООД (собственика на терена) да участва в 

изграждането на съпътстващата инженерна инфраструктура (“В и 

К” и пътна инфраструктура). 

4. При по-нататъшното проектиране и изграждане на жилищната зона 

да се извършат всички необходими укрепителни мероприятия 

съгласно чл. 96, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ и Наредба № 12 за строителство 

в свлачищните райони и като неразделна част да се счита писмо от 

“Панорама сити”-ЕООД вх. № ОС-5-2600(113)/28.11.2005 г. 

 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 40, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2841-5. На основание писмо № 08-В-27/14.07.2005 г. на МРРБ е 

изработен План за регулация и застрояване – план извадка за УПИ ІХ-798, 

кв. 37 по ПП на ПРЗ на кк “Св. Св. Константин и Елена” по искане на 

собствениците Йорданка Несторова и Минчо Минчев. 

Изработеният ПРЗ – план извадка за УПИ ІХ-798, кв. 37 по ПП на 

ПРЗ на кк “Св. Св. Константин и Елена” е обявен на основание чл. 128, ал. 

3 и 5 от ЗУТ. Няма постъпили възражения, отразено в протокол № 34/20-

21.09.2005 г. на Експертен съвет по устройство на територията. 

Съгласно чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, ПРЗ подлежи на одобрение от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството, като курорт – 

селищно образувание от национално значение, след съгласуване с 

Общински съвет.  

С оглед изложеното, общински съвет – Варна реши: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, 

съгласува План за регулация и застрояване – план извадка за УПИ ІХ-798, 

кв. 37 по ПП на ПРЗ на кк “Св. Св. Константин и Елена”. 

 

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

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности” относно: 

 - изграждане на система за разделно събиране на рециклируеми 

отпадъци и отпадъци от опаковки; 

 - изразходване на преизпълнението на местните приходи от такса 

“битови отпадъци” над актуализирания бюджет за подобряване 

качеството на извършваната услуга по сметосъбиране и сметоизвозване. 

 

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

дейности” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2842-6. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 

ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС-5-2600/124/13.12.2005 год. от 

“ЕКОБУЛПАК” АД, Общински съвет-Варна взе следното решение: 

Дава положително становище по предложението на 

“ЕКОБУЛПАК” АД за изграждане на система за разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци и отпадъци от опаковки. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА възлага на Кмета на 

Община Варна да предприеме необходимите действия за изграждане на 

система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и отпадъци от 

опаковки и информира Общински съвет-Варна за предприетите действия в 

тази насока. 

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



 

2843-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 във връзка с 

чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗМСМА, Общински съвет-Варна взе следното решение: 

Преизпълнението на местните приходи от такса битови отпадъци  

над актуализирания бюджет да се изразходва за подобряване качеството 

на извършваната услуга и изграждане на комбинирани площадки за 

нуждите на разделното събиране на рециклируеми отпадъци и отпадъци 

от опаковки, като за целта се редуцират квотите на сметопочистващите 

фирми съгласно преизпълнението на план-сметката за дейност “Чистота” 

и общинската администрация определи местата на съответните площадки 

по райони. 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

 - преобразуване на “Медицински център І-Варна”-ЕООД чрез 

вливането му в “Диагностично-консултативен център V-Варна”-ЕООД; 

 - промяна наименованието на “Диагностично-консултативен център 

V-Варна”-ЕООД в “Диагностично-консултативен център V-Варна “Света 

Екатерина”-ЕООД; 

 - одобряване на актуализиран устав на “Диагностично-

консултативен център V-Варна “Света Екатерина”-ЕООД; 

 - приемане на доклад за самооценка на цялостната дейност на 

“Диагностично-консултативен център ІІІ – Варна”-ЕООД; 

- отпускане и откази за отпускане на финансови помощи за лечение 

на нуждаещи се граждани; 

 - отпускане на сума за продължаване целевото подпомагане на 

кардиохирургичен център от УМБАЛ “Св. Марина” за изплащане на 

наеми на наети апартаменти от кардиохирурзи; 

 - изменение на решение на ОбС – Варна № 2429-8(32)/21.09.2005 г.; 

 - извършване на финансова ревизия на “Стопанска и спомагателна 

дейност”-ЕАД – Варна за периода 2004-2005 г. 

 

Докл.: д-р Янко СТАНЕВ – Зам. председател ОбС, 

      Член на ПК “Здравеопазване” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

2844-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 2 

от НРУПСЧОВКТД и чл. 141, ал. 1 ТЗ, във връзка с чл. 262 “д”, чл. 262 

“е”, чл. 262 “ж”, чл. 262 “т” и чл. 262ф ТЗ, Общински съвет-Варна, в 



 

качеството си упражняващ правата на едноличния собственик на капитала 

на “Медицински център І – Варна” ЕООД и “Диагностично-консултативен 

център V – Варна” ЕООД Община Варна, взема следните решения: 

1. Одобрява договора за преобразуване на “Медицински център І – 

Варна” ЕООД чрез вливането му в “Диагностично-консултативен център 

V – Варна” ЕООД, включително измененията и допълненията към него, 

извършени от приемането на решение № 2408-4 - т. 3, по протокол № 

32/21.09.2005 год. на Общински съвет-Варна до датата на приемане на 

настоящото решение. 

2. Общински съвет-Варна изменя свое решение № 2408-4 - т. 5, по 

протокол № 32/21.09.2005 год., като изречение първо на т. 5 придобива 

следния вид: 

“На основание чл. 262у ТЗ и във връзка с доклада за фактически 

констатации, изготвен от “Варненска одиторска компания” ООД, 

представлявано от управителя Слав Танев вх. № 183/29.11.2005 год. на 

«МЦ І-Варна» ЕООД, Общински съвет - Варна увеличава капитала на 

приемащото дружество “Диагностично-консултативен център V – Варна” 

ЕООД с размера на чистата стойност на имуществото на вливащото се 

дружество, която е в размер на 179 000 лв.” 

3. Общински съвет-Варна изменя свое решение № 2408-4- т. 6, по 

протокол № 32/21.09.2005 год., както следва: 

“На основание чл. 262т ТЗ във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4 ТЗ 

увеличава капитала на дружеството със 179 000 лв., като след 

увеличението капиталът на дружеството е в размер на 347 800 лв., 

разпределен на 3 478 дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки един, 

внесен изцяло като апортна вноска на Община Варна-едноличен 

собственик на капитала на дружеството, по балансова стойност на всички 

дълготрайни материални активи, съгласно чл. 38, ал. 2 ЗЛЗ.” 

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

 

2845-7. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 115, т. 1 ТЗ, чл. 8, ал. 1 НРУПСЧОВКТД, Общински съвет-

Варна, в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик 

на капитала на “Диагностично-консултативен център V – Варна” ЕООД 

променя наименованието на дружеството както следва: “Диагностично-

консултативен център V – Варна “Света Екатерина” ЕООД. 

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

 



 

2846-7-1. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1, 

Общински съвет-Варна одобрява актуализирания устав на “Диагностично-

консултативен център V – Варна “Света Екатерина” ЕООД, отразяващ 

всички промени в устава до датата на приемане на настоящото решение, 

съгласно приложение. 

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

 

2846-7-2. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна задължава управителите на преобразуващите се дружества да 

извършат необходимите действия във връзка с вписването на вливането в 

търговския регистър при Варненския окръжен съд, включително и да 

представят за прилагане към фирменото дело на “Диагностично-

консултативен център V – Варна “Света Екатерина”” ЕООД на актуален 

устав на дружеството, съобразен с извършените с настоящите решения 

промени. 

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

 

2847-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна приема доклад за самооценка на цялостната дейност на “ДКЦ ІІІ-

Варна” ЕООД. 

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

 

 2848-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във 

връзка с докладна записка от  Атанас Иванов Атанасов-президент на 

Спортен клуб бадминтон “Варна” с вх. № МДС-5-3500/199/28.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна отпуска на АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ – 

ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Петър Райчев”, бл. 1, вх.2, ап.105 – 1 000 

лв. за операция за протезиране ябълката на левия крак. Същият е 

пенсионер с инвалидност – 95,8 %, І група. 

/за – 31, против – 1, въздържали се – 2/ 

 

2849-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и във връзка с докладна записка от управителя на 

“Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна” 

ЕООД с вх. № РД-5-9903(17)/24.11.2005 г., Общински съвет – Варна 

изменя свое решение № 2429-8/32/21.09.2005 г. в частта за размера на 

средствата като ги увеличава от 20 000 лв. на 25 567.28 лв. 

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



 

 

 

2850-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава да бъде извършена финансова ревизия на “Стопанска и 

спомагателна дейност” ЕАД – Варна за периода 2004-2005 г., която да се 

извърши от ДФК. 

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

 

 2851-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ГИНКА ТОДОРОВА ШИВАРОВА,  

ЕГН: **********,   гр. Варна, кв. “Младост” бл. 147, вх.5, ап. 60,  молба 

вх. №  ЗР-5-94.Г/6/08.08.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Менингиален тумор-след екстирпация. 

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

 

 2852-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ВЕСА ГЕРМАНОВА РАЙЧЕВА, 

ЕГН: **********,  гр. Варна, ж.к. Вл.Варненчик  ул. “19” № 51А,   молба 

вх. №  ЗР-5-94.В/6/18.07.2005 г.,– 100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Бронхиална астма. 

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

 

 2853-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на СИЯ ЙОРДАНОВА ПОПОВА,  

ЕГН: **********,  гр. Варна, ул. “Студентска” бл.13, ет.7, ап.42,  молба 

вх. № ЗР-5-94.С/12/18.07.2005 г. – 150 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Терминална, хронична бъбречна недостатъчност. 

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

 

 

 2854-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЛИЛЯНА ТОДОРОВА 

ГЕОРГИЕВА,  ЕГН: **********  гр. Варна ул.  “Свобода” № 17,  молба 

вх. №  РД-5-94.Л/38/20.07.2005 г. -  200  лв. за закупуване на лекарствени 



 

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

диагноза: Състояние след мозъчен инсулт. 

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

 

 2855-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЗОРНИЦА ИВАНОВА 

ДИМИТРОВА,  ЕГН: ********** гр. Варна, ул. “ Свобода” № 17,   молба 

вх. № РД-5-94.З/33/20.07.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: олигофрения. 

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

 

 2856-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, кв. Владиславово бл.216, вх.5, ет.5, ап.146,  

молба вх. № ЗР-5-94.Н/7/22.06.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично реимбурсират от 

НЗОК.Същата е с диагноза: Фрактура на ІV-ти лумбален прешлен. 

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

 

 

 2857-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на КАЛИНКА ПЕЙЧЕВА НАУМОВА,  

ЕГН: **********,  и Симеон Иванов Наумов ЕГН: **********, гр. Варна, 

бул. “В. Левски”, бл.5, вх.В, ет.4, ап. 7, молба вх. №  ОС-5-

9100/60/15.06.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Миокарден инфаркт. 

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

 

 2858-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ВЕЛИ КЕМАЛ ВЕЛИ,  ЕГН: 

**********,  гр. Варна, ул. “Доброволци”, бл.19, вх.19, ет.7,  ап.90,    

молба  вх. №  РД-5-94.В/107/21.06.2005 г. - 100  лв. за закупуване на 

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

С диагноза: Инфаркт на миокарда. 

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

 

 



 

 2859-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на КАТЯ АЛЕКСИЕВА ЧЕРКЕЗОВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Джузепе Гарибалди”, № 4,  молба вх. №  

РД-5-94К/85/23.06.2005 г.  - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Параноидна шизофрения  и зависимост към хероин. 

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

 

 2860-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на КАТЯ АСЕНОВА БОЯДЖИЕВА,  

ЕГН: **********,  гр. Варна, кв. Аспарухово  ул. “Джузепе Гарибалди” № 

11,   молба вх. №  ОС-5-94.К./19/02.06. 2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

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

Същата е с диагноза: Базедова болест. Чернодробна стеатоза. 

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

 

 2861-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АНИФЕ АЛИКОЧ ШУКРИ,  ЕГН: 

**********,  гр. Варна, ул. “Розова долина” № 48,   молба вх. №  РД-5-

94.А/94/30.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

след абсцес на десен, горен централен резец и автозен стоматит. 

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

 

 2862-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  НАЗИК КАДИР ИБРЯМ,  ЕГН: 

**********,   гр. Варна, ул. “Найчо Цано”  № 81,    молба вх. №  РД-5-

94.Н./62/02.06.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Епилепсия. БКБ. Хидронефроза на десен бъбрек. 

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

 

 2863-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на СТЕФАН ДЕМИРОВ АНГЕЛОВ, 

ЕГН: **********,  гр. Варна, кв. Аспарухово,  ул. “Розова долина” № 19, 

молба вх. № ОС-5-94.С./32/19.05. 2005 г. - 200  лв. за закупуване на 

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

Същият е с диагноза: : Карцином на десен бял дроб. 

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



 

 2864-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на КОНСТАНТИН МАКСИМОВ 

КОСТОВ,   ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Струга ” № 23, ап.234,    

молба вх. №  РД-5-94.К./80/10.06.2005 г.  - 100 лв. за закупуване на 

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

Същият е с диагноза: Бронхиална астма. 

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

 

 2865-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА 

АЛЕКСАНДРОВА,  ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Княз  Черкезки ” № 

55, молба вх. №  РД-5-94.В./102/14.06.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

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

Същата е с диагноза: Шизофрения. 

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

 

 2866-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АНЕТА СЪБЕВА ХРИСТОВА,  

ЕГН: **********,   гр. Варна ул. “Горна студена” № 66,   молба вх. №  ЗР-

5-94.А./11/16.06.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Карцином на лява гърда. 

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

 

 2867-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН: 

**********,  гр. Варна, ул. “Кап. Райчо” № 82, ет.7, ап.52,  молба вх. №  

СДЖ-5-94.П./6/23.06.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не се или частично реимбурсирани от НЗОК. Същият е с 

диагноза: Инфаркт на миокарда. 

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

 

 2868-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  СТОЯНКА СЪБЕВА СТОЯНОВА, 

ЕГН: **********, гр. Варна “Евксиноград”  ул. “ 14 “ № 43,   молба вх. №  

РД-5-94.С./135/22.06.2005 г. с диагноза: Двустранен хроничен отит - 150 

лв.  за закупуване на лекарствени средства, които не се или частично 

реимбурсират от НЗОК.Същата е с диагноза: Глухонемота. 

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



 

 

 2869-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЮРМЮЗ САЛИ ЯШАР, ЕГН: 

**********,  гр. Варна ул. “Орлово гнездо ” №  29,  молба вх. №  ЗР-5-

94.Ю./3/22.06.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично реимбурсират от НЗОК. С диагноза: Диабетна 

макроангиопатия на долни крайници. 

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

 

 2870-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна, отпуска на  РОСИЦА ИВАНОВА ВРАЧЕВА,  

ЕГН: **********,  гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Д. Дебелянов” № 19, 

ет.1, ап.2,   молба вх. №  ЗР-5-94.Р./14/.28.06.2005 г. - 150  лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Терминална, хронична, 

бъбречна недостатъчност. 

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

 

 2871-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЗВЕЗДИЧКА ТРЕНДАФИЛОВА 

МАРИНОВА, ЕГН: **********, гр. Варна, ул.“Петко Стайнов” № 3, ет.2, 

ап.24, молба вх. №  РД-5-94.З./26/21.06.2005 г. - 100  лв. за закупуване на 

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

Същата е с диагноза: Вродени аномалии на очите /микрофталмус/ 

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

 

 2872-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АНДРЕЙ ВЪЛКАНОВ РАШКОВ, 

ЕГН: ********** гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Браила ” № 33, молба вх. 

№  ОС-5-94.А/33/02.06.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Медианна дискова херния с двустранен лумбосакрален 

радикулярен синдром. 

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

 

 2873-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на СВЕТЛА АСЕНОВА АВРЕНСКА, 

ЕГН: **********,   гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Чонгора ” № 78, молба 

вх. №  ОС-5-94.С./38/03.06.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени 



 

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

диагноза: Бронхиална астма. Мегалобластна анемия. 

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

 

 2874-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЗЕХРА ИБРЯМОВА ИБРЯМОВА, 

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

№  ОС-5-94.З/6/03.06.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Мозъчен инсулт. 

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

 

 2875-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АЛИ ВЕЛИ ИСМАИЛ, ЕГН: 

**********  гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Рожен ” № 5,  молба вх. № 

ОС-5-94.А/34/03.06.2005 г. - 100 лв.  за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Мозъчен инсулт. 

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

 

 2876-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЮМЮГЮЛ НАЗИРОВА 

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

“Балкапан” № 3, ет.2, ап.8,   молба вх. №  ОС-5-94.Ю./4/23.06.2005 г. - 100 

лв. за закупуване на лекарствени средства, които не се или частично 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хронична, левостранна 

сърдечна недостатъчност ІІІ ф.к.-обострена с белодробен застой. 

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

 

 2877-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на АСЕН ПЕТРОВ БАЕВ,   – ЕГН: 

**********,  гр. Варна, ул. “Томас Мюнцер ” № 12 а,   молба вх. № ОС-5-

94.А/37/27.06.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Повторен мозъчен инсулт /инфаркт/. 

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

 

 



 

 2878-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МИЛЕН ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ, 

ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к “Вл.Варненчик”, бл.16, вх.1, ет.2, ап.6, 

молба вх. № ЗР-5-94.М./22/29.06.2005 г. - 1000 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично реимбурсират от 

НЗОК.Същият е с диагноза: Дифузен нехочкинов лимфон.  

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

 

 2879-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Стела Йорданова Станкова, ЕГН: 

********** гр. Варна, бул. “Хр. Ботев” № 18, вх.3, ап.83,  молба вх. №  ЗР-

5-94.С./15/18.08.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

 Хронично желязодефицитна анемия. Миома на матката. 

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

 

 2880-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Радка Гочева Радева, ЕГН: 

**********,  гр. Варна,  бул. “Цар Освободител” № 37, вх.А, ап.21,   молба 

вх. №  ЗР-5-94.Р./21/22.08.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Бронхиална астма. 

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

 

 2881-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Марияна Иванова  Ватова, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв. “Младост” бл. 141, вх.2, ап.39,  молба вх. №  

ЗР-5-94.М./31/23.08.2005 г. - 500  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Множествена склероза. Квадрипареза. 

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

 

 2882-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Евгени Александров Петров, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв.Аспарухово, ул. “Пролет” № 6,   молба вх. №  

РД-5-94.Е./5/23.08. 2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Порезна рана от стъкло на лявата предмишница-инфекция. 

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



 

 2883-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Катя Сашева Иванова,  ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Атанас Манев ” № 2,  молба 

вх. №  РД-5-94.К./127/19.08.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Хронична, обструктивна белодробна болест. 

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

 

 2884-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Али Сали Исмаил, ЕГН: 

**********,  гр. Варна, кв. Аспарухово,  ул. “Браила ” № 35,   молба  вх.  

№  ЗР-5-94.А./22/.22.08.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Мозъчен инсулт. 

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

 

 2885-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Магдалена Жанева Шопова, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв.Аспарухово,  ул. “Горна студена” № 68,  молба 

вх. №  РД-5-94.М./228/18.08.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Резекция на дясна, млечна жлеза. 

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

 

 2886-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Кадир Сали Исмаил,  ЕГН: 

**********,  гр. Варна, ул. “Браила” № 14  молба вх. №  ЗР-5-

94.К./14/17.08.2005 г. - 200  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Ампутацио феморис декстра. 

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

 

 2887-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Хаджер Харин Хюсеин,  ЕГН: 

**********  гр. Варна кв. Аспарухово ул. “Браила” № 35, молба вх. №  ЗР-

5-94.Х./3/18.08.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Мозъчен инсулт. 

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



 

 

 2888-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Димитър Недков Недков,  ЕГН: 

********** с.Тополи “Йордан Николов”  № 16,   молба вх. №  РД-5-

1000/590/16.09.2005 г. - 500 лв. за барокамера и  закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично реимбурсират от 

НЗОК.Същият е с диагноза: Изгаряния ІІ-ІІІ ст. – 45%. 

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

 

2889-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Денка Събева Димитрова,  ЕГН: 

**********, гр. Варна бул. “Сливница” № 95, вх.Б, ет.8, ап. 117, молба  вх. 

№  РД-5-94.Д./253/26.10.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Мозъчен инсулт /инфаркт/ стволова локализация. 

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

 

2890-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Пейчо Димитров Иванов, ЕГН: 

**********, гр. Варна, бул. “Сливница” № 95, вх.Б, ет.8, ап.117, молба 

вх.№ РД-5-94.П/253/26.10.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Миокарден инфаркт. Вегетативна полиневропатия на горни 

крайници. 

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

 

 2891-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Стефка Димитрова Иванова, ЕГН: 

**********,  гр. Варна, бул. “Сливница” № 165,   молба вх. №  СДЖ-5-

94.С./23/23.08.2005 г. - 200  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Счупване на гръбначен прешлен. 

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

 

 2892-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Станислава Димитрова Атанасова,  

ЕГН: **********,  гр. Варна, бул.“Цар Освободител” № 11, ет.4, ап. 19, 

молба вх. №  ЗР-5-94.С./21/07.11.2005 г. - 1000  лв. за предстояща  



 

оперативна интервенция – състояние след три мозъчни операции. Същата 

е с диагноза: Менингиом в лява темпорална област. 

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

 

 2893-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Айше Ахмед Алиш, ЕГН: 

**********, Варна, ул. “Д-р Селемински” бл.2, вх.2, ет.1, ап.17, молба вх. 

ОС-5-94.А/35/06.06.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Състояние след мозъчен инсулт. 

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

 

 2894-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Мюневер Хасанова Кямилова, ЕГН: 

**********, Варна, ул. “Розова долина” № 21,  молба  вх. № ОС-5-

94.М/26/31.05.2005г. с диагноза:  на сина й Исмаил Ахмедов Исмаилов, 

ЕГН: ********** - Ювенилен ревматоиден артрит – полиартритна форма - 

300 лв. за закупуване на лекарствени средства, които не се или частично 

реимбурсират от НЗОК. 

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

 

 2895-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Асен Живков Христов, ЕГН: 

**********, Варна, кв.Аспарухово, ул.“Найчо Цанов” № 44, молба вх. № 

ОС-5-94.А/24/18.05.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: ХОББ – смесена форма. ХДР І ст. Състояние след мозъчен 

инсулт от 2003 г. 

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

 

 2896-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Д-р Петър Милчев Петров, ЕГН: 

**********,   Варна, ул.”Радост” бл.4, вх.Б, ап.23, молба вх. № ОС-5-

94.П/25/22.06.2005 г. - 2000 лв. за закупуване на протеза. Същият е с 

диагноза: Състояние след ампутация на дясно бедро от 1979 г. 

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

 

 2897-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Анка Янкова Алексиева,  ЕГН: 



 

**********, гр.Варна, кв.Аспарухово, ул. “Розова долина” № 26, молба  

вх. № ОС-5-94.А/30/30.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Бронхиална астма. ХБ. 

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

 

 2898-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Хаджер Мехмед Али,   ЕГН: 

**********,  Варна, кв. Аспарухово, ул. “Розова долина” № 19,  молба  вх. 

№ ОС-5-94.Х/15/19.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: ХОББ смесена форма. ХБ ІІ ст.   

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

 

 2899-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Жулиен Христов Божков, ЕГН: 

**********,  Варна, кв. Владиславово, бл.32 вх.2, ет.7, ап.70, молба вх. № 

РД-5-94.Ж/92/09.06.2005 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Мултиинфарктна енцефалопатия. 

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

 

 2900-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Ценка Бончева Стоянова, ЕГН: 

********** – баща й Бончо Стоянов Мирчев ЕГН: **********,   Варна, 

ул. “Ген. Колев” № 14, вх.А, ап.10, ет.2, молба вх. № ЗР-5-

94.Ц/4/18.07.2005 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

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

Счупване на бедрена шийка-остеосинтезни средства. 

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

 

 2901-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Войчо Асенов Борисов, ЕГН: 

**********,  Варна, кв.Владиславово, ул. “Гургулят” № 15, молба вх. № 

РД-5-94.В/124/22.07.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Отлепване на ретината на лявото око. 

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

 



 

 2902-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Емине Ахмед Ибрям, ЕГН: 

**********,  Варна, ж.к Вл. Варненчик, бл.36, вх.1, ет.1, ап.1, молба вх. № 

ОС-5-94.Е/14/27.06.2005 г. - отпуска 300 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Хроничен, калкулозен пиелонефрит. Тромбоза на АV фистула.в 

Поставен постоянен катетър. 

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

 

 2903-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Андриана Тошева Тодорова, ЕГН: 

**********, Варна, кв. Вл. Варненчик бл.20, вх.15, ап.1, молба вх. № ЗР-5-

94.А/13/30.06.2005 г. за майка й Анка Димитрова Иванова с диагноза: 

счупване на лява бедрена шийка - 300 лв. за остеосинтеза. 

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

 

 2904-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Галина Тодорова Колева, ЕГН: 

**********, Варна, ж.к “Младост” бл.159, вх.1, ет.4, ап.30, молба вх. № 

ЗР-5-94.Г/8/17.08.05 г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Интрабулбарен тумор на лявото око след операция.  

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

 

 2905-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на ЕЛЕНКА ДЕМИРОВА ПЕТКОВА 

ЕГН: **********,  с. Тополи ул. “Коми” № 16, молба вх. № РД-5-

94.Е/123/07.12.05 г.  – 300 лв. За закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично реимбурсират от НЗОК. 

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

 

 2906-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАЧЕВА 

ЕГН: **********, ж.к. “Бриз 1” № 202 молба вх. № РД-5-

94.М/327/21.11.05 г. - 300 лв. За закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично реимбурсират от НЗОК. 

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

 



 

 2907-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Николина 

Сашева Демирева, ЕГН: **********, Варна, кв. Аспарухово, ул. “Горна 

студена” № 44, молба вх. № ЗР-5-94.Н/9/23.06.2005 г.Същата е с диагноза: 

Счупване на дясна лакетна  кост – закрито /металопластика/ - няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2908-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Жасмина 

Димитрова Симеонова, ЕГН: **********, Варна, кв. Аспарухово, 

местност “Боровец”  № 265, молба вх. № ОС-5-94.Ж/3/04.07.2005 г. 

Същата е с диагноза: Счупване на гръбначен прешлен /хесингов корсет/  - 

няма основание за отпускане на средства. 

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

 

 2909-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Пенка Асенова 

Баева,  ЕГН: **********,  Варна,  ул. “Томас Мюнцер”  №12А, молба вх. 

№ ОС-5-94.П/26/27.06.2005 г.Същата е с диагноза: Хипертонична болест - 

няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2910-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Сийка 

Василева Йорданова, ЕГН: **********,  Варна, кв. Аспарухово, ул. 

“Хладилника” №  7, молба  вх. № ОС-5-94.С/36/02.06.2005 г.Същата е с 

диагноза: Невроза. Психогенни припадъци - няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2911-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Зюмбюлка 

Асенова Стефанова, ЕГН: **********, Варна, ул. “Банат” № 43, молба 

вх. № РД-5-94.З/28/27.06.2005 г. Същата е с диагноза: Двустранна 

гонартроза. ХОББ - няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 



 

 2912-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Донка Илиева 

Василева,  ЕГН: **********, Варна,  ул. “Орлово гнездо” № 45, молба  

вх. № ЗР-5-94.Д/6/22.06.2005 г.Същата е с диагноза: ИБС. АП ІІ ф.к. СН ІІ 

ф.к. Лекарствата се реимбурсират от НЗОК - няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2913-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Анифе 

Салимова Мустафова,  ЕГН: **********, Варна, ж.к Младост ул. 

“Огражден” № 17, молба вх. № СДЖ-5-94.А/12/23.06.2005г.Същата е с 

диагноза: Миома утери. Състояние след операция  - няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2914-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Кирчо Стойков 

Стефанов, ЕГН: **********, Варна,  бул.”Г. Пеячевич” № 20, молба  вх. 

№ РД-5-94.К/78/06.06.2005 г.Същият е с диагноза: Хронични болести 

цироза на черния дроб. Хроничен етанолов хепатит. Проблемът е 

социален  - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2915-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Ана Томова 

Чакърова, ЕГН: **********, Варна, кв. Аспарухово ул. “Горна студена” 

№ 62, молба  вх. №  ОС-5-94.А/32/31.05.2005 г. Същата е с диагноза: Стар 

инфаркт на миокарда. Висок доход- няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 2916-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Кадир Ибрям 

Али, ЕГН: **********, Варна, ул. “Козница”№ 17, молба вх. № РД-5-

94.К/106/14.07.2005г. Същият е с диагноза: Катаракта. ХБ ІІІ ст. СН ІІ ф.к. 

Лекуват очите си в частен очен център -    няма основание за отпускане 

на средства за лечение. 

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



 

 

 

 

 2917-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Росица 

Асенова Чанталиева, ЕГН:**********, Варна, кв. Аспарухово, ул. 

“Джузепе Гарибалди” № 11, молба вх. № ОС-5-94.Р/18/02.06.2005 г. 

Същата е с диагноза: Хипертонична болест.  - няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2918-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Юнзюле 

Хюсеинова Исамилова, ЕГН: **********, Варна,  кв. Аспарухово ул. 

“Джузепе Гарибалди” № 7, молба вх. №  ОС-5-94.Ю/3/06.06.2005 

г.Същата е с диагноза: Хипертонична болест - няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2919-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Божко 

Михайлов Абаджиев, ЕГН: **********, Варна, ул. “Пробуда” № 160, 

молба вх. № ЗР-5-94.Б/3/13.06.2005 г.Същият е с диагноза: Херпетичен 

кератит на ляво око - няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

 2920-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Христо Радков 

Дончев, ЕГН: **********, и Пенка Недялкова Дончева, ЕГН: **********, 

Варна кв.Аспарухово ул. “Моряшка” № 25, вх. 3, ет.2, ап.61, молба вх.  № 

ЗР-5-94.Х/2/06.07.2005 г. Същият е с диагноза: Стар мозъчен инсулт  - 

няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2921-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Емилия 

Ангелова Христова, ЕГН: **********,  Варна, ул. “Наум” № 39, молба 



 

вх. № РД-5-94.Е/73/05.07.2005 г. Същата е с диагноза: Хипертонична 

болест  - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2922-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Сузана 

Миленова Йорданова, ЕГН: **********, Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” 

бл.32, вх.2, ет.1, ап.47, молба вх. №  РД-5-94.С/122/09.06.2005 г. Същата е 

с диагноза: Шизофрения  - няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

 2923-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Росица 

Динкова Иванова, ЕГН: **********, Варна, местност “Планова” № 1, 

молба вх. № СДЖ-5-94.Р/7/15.07.2005 г. Същата е с диагноза: Двустранен 

неврит на слухов нерв. Проблемът е социален за покриване на дългове 

към В и К, енергоснабдяване и БТК - няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 2924-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Божана 

Тодорова Пападопулос, ЕГН: **********, Варна, ул. “Карамфил” бл.14 

вх.Г, ет.5, ап.66, молба вх. № ОС-5-94.Б/21/08.06.2005 г. Същата е с 

диагноза: Зряла сенилна катаракта на дясно око и незряла на ляво око - 

няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2925-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Диана 

Великова Петрова, ЕГН: **********, Варна, ул. “Наум” № 98, молба вх. 

№ РД-5-94.Д/184/19.08.2005 г. Същата е с диагноза: Хипертонична болест. 

Хроничен, алергичен бронхит - няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 2926-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Снежина 



 

Иванова Йорданова, ЕГН: **********,  Варна, ж.к “Вл.Варненчик” 

бл.22, вх.15, ет.4, ап.11, молба вх. № РД-5-94.С./194/18.08.2005 г. Същата е 

с диагноза: Шизофрения. Захарен диабет ІІ тип - няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 2927-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Еленка 

Теменужкова Кирилова,  ЕГН: **********, Варна, кв. Аспарухово, ул. 

“Розова долина” № 29,  молба вх. № ЗР-5-94.Е/6/23.08.2005 г. Децата й:  

Кремена Еленкова Теменугова – 4г. 7 м. с диагноза: Остър пиелонефрит и 

Касандра Еленкова Теменужкова- 1г.5 м. С диагноза: Остър бронхиолит. 

Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

. 

 

        

                                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка осма 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; 

- отпускане на персонална пенсия на Ива Джапарова Найденова. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2928-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.В/208/03.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; 

живее на свободен наем; сградата е стара паянтова постройка с външно 

сервизно помещение), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на ВАСИЛКА 

ЙОРДАНОВА ДИНКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Възраждане” 

бл.63, вх.1, ет.7, ап.21– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

      

2929-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.М/246/26.08.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, с 90% трайно намалена работоспособност ; 

съжителства с дъщеря си и внука си при лоши санитарно-хигиенни 

условия; ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 



 

помощ в размер на 250 лв. на МАРИ АРТЮНОВА ПОПОВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, бул.”Княз Борис” № 71, ет.2, – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2930-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ СДЖ-5-94.П/9/28.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с две непълнолетни деца; съпругът има 

експертно решение на ТЕЛК и е с 87%  трайно намалена 

работоспособност;  ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от 

НЗОК; имат неизплатени задължения към ВиК и Енергоснабдяване), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 300 лв. на ПЕТРОМИЛА ТОМОВА АТАНАСОВА - 

ЕГН **********, Варна, ул.”Ген.Колев” 16, вх.А, ет.3 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2931-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.А/142/22.08.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено; доходът й се формира единствено от пенсия; 

не притежава имоти, които да са източник на доходи; ползва лекарства, 

част от които не се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на 

АНГЕЛИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 

“Младост” бл.106, вх.8, ет.9, ап.42– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 2932-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.Е/21/17.03.2005 г.  и на база социален 

статус (лицето е самотна  майка с две непълнолетни деца (едното под 1 

година); съжителства с двамата си братя; доходите си формира единствено 

от социални помощи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на    250 лв. на ЕЛЕНА 

ТОДОРОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Доброволци” 

бл.1, вх.1, ет.2, ап.81– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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



 

2933-8.  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/71/25.04.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с 4 непълнолетни деца; живеят на 

свободен наем), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  300 лв. на  ИВАНКА МАРИНОВА 

ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” № 105 –  

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2934-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.А/17/19.04.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; обитава една стая при лоши санитарно-хигиенни 

условия; в останалите три стаи живеят семейството на сина й и трите й 

дъщери (24 души); доходът на лицето се формира единствено от пенсия; 

необходимо е да бъдат извършени укрепителни работи, както и строеж на 

подпорна стена), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на  500 лв.  на   АЙШЕ МУСТАФА 

ХАСАН - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Найчо Цанов” № 81 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2935-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ ОС-5-94.З/8/20.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, с 83%  трайно намалена работоспособност; 

съжителства с две от пълнолетните си деца; доходите си формира 

единствено от пенсия; ползва лекарства, част от които не се реимбурсират 

от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  200 лв.  на  ЗЮМБЮЛ АЛИЕВА 

ЯШАРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Кап.Райчо” № 116, вх.А, 

ет.4, ап.11 –  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2936-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ ОС-5-94.Ф/3/20/20.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е 91%  трайно намалена работоспособност; доходът й се 

формира единствено от пенсия; за провеждане на предписаната 

медикаментозна терапия са необходими парични средства, с които тя не 

разполага; съжителства с непълнолетното си дете и майка си), Общински 



 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на  200 лв. на   ФАТИМА ИЛКОВА ДИМИТРОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Кап.Райчо” № 116, вх.А, ет.4, ап.11– за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2937-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с   вх.№ СДЖ-5-94.Г/5/30.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с две непълнолетни деца; безработна, с 

регистрация в Бюрото по труда; по-голямото дете е с тежка контузна рана; 

направена е неуспешна операция; налага се да се извърши нова), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 300 лв. на  ГАЛЯ ЙОНКОВА СЪБЕВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул.”Доброволци” № 13, ет.1, ап.2– за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2938-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ СДЖ-5-94.П/5/06.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер с 80%  трайно намалена работоспособност; 

доходът й се формира единствено от пенсия; ползва лекарства, част от 

които не се реимбурсират от НЗОК; г-жа Пенка Божкова е заслужил 

деятел на културата), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв.  на   ПЕНКА 

БОЖКОВА ТОДОРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Баучер” бл.3, 

вх.В, ап.86 –  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2939-8.  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/96/25.08.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с едно непълнолетно дете; двамата съпрузи са 

със 100%  трайно намалена работоспособност с чужда помощ (вродени 

аномалии на очите); живеят в едностайно жилище; не притежават 

собственост, която би могла да бъде източник на доходи; синът на лицето 

е отличен ученик; учи в I-ва Езикова гимназия, нуждае се от включване в 

курсове и програми за езикова подготовка, но родителите не могат да 

поемат ежемесечните такси), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на  500 лв. на РУСКА 



 

ВАСИЛЕВА МИТЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Петко Стайнов” 

№ 3, бл.Г, вх.А, ет.1, ап.2 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  

 2940-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ ОС-5-94.С/30/16.05.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, пенсионер; живее с внучката си, която има две 

непълнолетни деца в жилище на свободен наем; доходът се формира 

единствено от пенсия; предписано й е медикаментозно лечение и 

лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 

лв.  на СЕВДА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Джузепе Гарибалди” № 9 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 2941-8. 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/79/09.11.2005 г и на база социален 

статус (лицето е  самотна майка с едно непълнолетно дете; живее на 

свободен наем; жилището е в изключително лошо техническо и хигиенно-

битово състояние, липсва санитарен възел и мръсен канал; 

ел.захранването е спряно поради неплатени сметки), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 

лв. на  БОРИСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Горски пътник” № 13 – за задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови потребности. 

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

 

2942-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.А/96/31.05.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете, което е със 

100%  трайно намалена работоспособност (морбус Даун); майката работи 

като негов личен асистент; доходите й се формират единствено от 

работната заплата и семейни помощи за деца; обитават стая от жилище, 

която е в лошо техническо състояние), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на  

АНЕЛИЯ ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 



 

ул.”Моряшка” № 61 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

  

2943-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ СДЖ-5-94.Ф/2/31.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът й се формира единствено от пенсия; 

поради липса на жилище съжителства в апартамента на брат си, който 

също е пенсионер; лицето е с влошено здравословно състояние; чака 

освидетелстване от ТЕЛК; ползва лекарства, част от които не се 

реимбурсират от НЗОК  ), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на  250 лв. на ФАНКА 

ГЕОРГИЕВА ПАМБУКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”27 юли” № 

1-3, вх.Б, ет.2, ап.2 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

2944-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.С/279/27.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, с 3 непълнолетни деца; живее на свободен 

наем; най-малкото дете е с 92%  трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ (ДЦП); за лечението и рехабилитацията му, както за дрехи, 

обувки и учебни пособия са необходими средства, които лицето не 

притежава), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 350 лв. на СИЛВИЯ МАРИНОВА 

ЖЕКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Отец Паисий” № 48, ет.4, ап.39 

– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2945-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Д/7/21.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, със 100%  трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ; съпругата му работи като негов личен асистент; вследствие 

на проливните дъждове, къщата е наводнена и жилището става негодно за 

обитаване), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на   ДАУТ ИСМАИЛОВ 

ОСМАНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Райко Даскалов” № 40 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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



 

  

 

 2946-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.Г/63/22.04.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; съжителства с 

майка си, която е с онкологично заболяване; обитаваното жилище е стара 

постройка, чиято покривна конструкция е нарушена и в стаите има 

постоянна влага; не притежават собственост, която да бъде източник на 

доходи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 200 лв. на   ГЕРГАНА СОТИРОВА 

ИЛИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Атанас Михов” № 3 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 2947-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ СДЖ-5-94.Р/10/08.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е с 60%  трайно намалена работоспособност; разведено, с 

едно непълнолетно дете; доходът й се формира единствено от пенсия; 

няма имоти, които да са източник на доходи), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   200 лв.  

на   РАДОСТИНА ИГНАТОВА НГУЕН - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Велека” № 22 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

  

 

 2948-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№  СДЖ-5-94.С/28/08.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с едно непълнолетно дете, което е ученичка в 

НУИ “Добри Христов”, специалност “цигулка”; бащата на детето живее 

отделно - завел е дело за развод; в затруднено финансово състояние е, тъй 

като не може да покрие разходите си за комунално-битови потребности, за 

дрехи, учебни пособия и др.), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на СИЛВА 

ГАРАБЕД МЕРДИНЯН - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Младост” 

бл.106, вх.3 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  



 

2949-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Е/13/08.12.2005 г и на база социален 

статус (лицето е инвалид 2-ра група; обжалва решение на ТЕЛК пред 

НЕЛК, в резултат на което не получава инвалидната си пенсия през 

последните месеци; съжителства с баща си; семейството се издържа 

единствено с пенсията на бащата), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   200 лв. на ЕФТИМ 

ГЕОРГИЕВ ЕФТИМОВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Подвис” бл.29, 

вх.В, ет.1 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 2950-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.К/142/20.09.2005 г.  и на база социален 

статус (лицето е семейно, със 76%  трайно намалена работоспособност; 

със съпругата си е във фактическа раздяла; доходът му се формира 

единствено от пенсия; обитава едностайно жилище при лоши санитарно-

хигиенни условия; има неиздължени сметки към Електроразпределение), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   200лв. на  КРАСИМИР АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ - 

ЕГН **********, гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.32, вх.2, ет.7, ап.72 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

2951-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.И/28/05.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, с едно непълнолетно дете, което отглежда 

сам; безработен, със 75%  трайно намалена работоспособност; живее в 

стая и салон при лоши санитарно-хигиенни условия), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   

300 лв.  на  ИВАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

местност “Св.Никола” № 9 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  

 2952-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№  РД-5-94.Е/106/04.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно; съпругът е с 95%  трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ; лежащо болен, не е възможно да се 



 

обслужва сам; живеят при лоши хигиенно-битови условия; таванът на 

едната стая е паднал), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв.  на  ЕЛЕНА 

ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Кап.Райчо” № 77 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

2953-8. 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/161/27.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно, с 55%  трайно намалена работоспособност; 

има две непълнолетни деца; съпругата му също е безработна; живеят в 

общинско жилище; доходите на семейството се формират единствено от 

семейни помощи за деца), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на      300 лв. на ИВАН 

СИМЕОНОВ ИВАНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” 

бл.405, вх.14, ет.1, ап.1 –  за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  

  2954-8. 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/27/28.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно; живее в общинско жилище при лоши 

санитарно-хигиенни условия; съпругът също е безработен; прехранват се 

като събират и предават вторични суровини), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на  

МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

жк “Вл.Варненчик” бл.405, вх.18, ет.5, ап.13 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

  

2955-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Е/109/10.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с 94% ТНР; съпругата му е безработна; доходът 

на семейството се формира единствено от инвалидната пенсия), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на  200 лв. на     ЕФТИМ АНГЕЛОВ МИЛЕВ - ЕГН 



 

**********, гр.Варна, ул.”Наум” № 41 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

2956-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Н/13/03.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от пенсия; не 

разполага с движима и недвижима собственост, която би могла да бъде 

източник на допълнителни доходи; съжителства с дъщеря си, която е 

пенсионер по болест и внучката си, която е самотен родител с едно 

непълнолетно дете; има незиплатени задължения към 

Електроразпределение и ВиК), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на   НЕДКА 

ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Светослав 

Минков” № 50 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 2957-8. 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/28/04.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е със 75%  трайно намалена работоспособност; разведено, с 

едно непълнолетно дете; съжителства с родителите си; лицето се нуждае 

от медикаментозна терапия, както и лекарства, част от които не се 

реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   200 лв. на МИЛЕНА 

НЕДЕЛЧЕВА ГАНЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк” Вл.Варненчик” 

бл.301, вх.10, ет.1, ап.57 –  за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 2958-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.К/157/17.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е  пенсионер; доходът й се формира единствено от пенсия; 

здравословното й състояние е силно влошено; лежащо болна, нуждае се от 

непрекъснато обгрижване; през м.май 2005 г. е починал единствения й 

син; освен лекарства, ползва и хигиенни материали), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250 

лв. на КОСТАДИНКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА - ЕГН **********, 



 

гр.Варна, жк “Възраждане” бл.70, вх.1, ет.10, ап.52 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2959-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№  СДЖ-5-94.Ц/4/02.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; живее на свободен наем с майка си, баба си и 

двете си непълнолетни деца; на 11 май 2005 г. е починал съпруга й, за 

погребението са взети пари назаем), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   200 лв.  на  

ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк” 

Вл.Варненчик” бл.207, вх.3, ап.86 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

2960-8. 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/39/25.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, с едно непълнолетно дете, което чака 

освидетелстване от ТЕЛК; ежемесечно се ползват лекарствени средства, 

част от които не се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   200 лв. на   

МАРИЯ НЕНОВА НЕНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк “Младост” 

бл.151, вх.5, ет.3, ап.93– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 2961-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№  СДЖ-5-94.Х/5/04.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от пенсия; 

трудно подвижна; чака освидетелстване от ТЕЛК; провежда 

медикаментозно лечение, за което са взети пари в заем), Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 

200 лв. на ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк “Чайка” бл.65, ет.13, ап.52 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

  

 



 

 2962-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№  ОС-5-94.А/42/08.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, безработно; съжителства с трите си деца, две 

от които са непълнолетни; живее на свободен наем; ползва лекарства, част 

от които не се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   250 лв. на 

АНКА МАРИНОВА КОСТОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Искра” 

№ 8А – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 2963-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.В/220/28.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от пенсия; 

съжителства с двете си дъщери, едната от които е с 90%  трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ и се придвижда с инвалидна количка 

(Росина Йорданова - студентка във ВСУ “Черноризец Храбър” - 3 курс 

“Социални дейности”); другата й дъщеря е семейна, с едно непълнолетно 

дете и съпруг-инвалид;), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ВАЛЕНТИНА 

ИЛИНИЧНА ЙОРДАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк “Трошево” 

бл.33, вх.А, ап.1– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 2964-8. 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. ТОДОР АНГЕЛОВ САВОВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул. 

“Пробуда” № 215; молба вх.№ ОС-5-94.Т/10/22.07.2005 г. - ОТКАЗ, тъй 

като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на изискванията 

на  чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 

задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата); 

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

 

2.  ФАТМЕ АСАНОВА ЮСЕИНОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Теодосий Търновски” № 29, молба вх.№ СДЖ-5-



 

94.Ф/1/10.08.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на изискванията на  чл.16, ал.1 от ППЗСП 

(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 

възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 

важни потребности на лицата и семействата);  

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

 

3. МАРИЯ ВАСИЛЕВА АЛАМДАРИ-БАДЛУ - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Акад. Методи Попов” № 2, молба вх.№ СДЖ-5-

94.М/21/15.08.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на изискванията на  чл.16, ал.1 от ППЗСП 

(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 

възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 

важни потребности на лицата и семействата);  

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

 

4. АНГЕЛ САВОВ ШАБЛАЛИЕВ - ЕГН **********, с.Каменар, 

ул.”Дъб” № 6, молба вх.№ РД-5-94.А/70/19.04.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като 

няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на изискванията на  

чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 

задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата); 

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

 

5. МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ЧЕРВЕНСКА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Сава Доброплодни” № 30, ет.2, молба вх.№ РД-5-

94.М/237/25.08.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на изискванията на  чл.16, ал.1 от ППЗСП 

(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 

възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 

важни потребности на лицата и семействата); 

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

 

6.  ЖИВКА САВОВА ДИМИТРОВА - ЕГН **********, 

с.Каменар, ул.”Калина” № 4, молба вх.№ СДЖ-5-9100/34/30.06.2005 г. - 

ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на  чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се 

отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 



 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

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

 

7. НИГЯР АСАНОВА АСАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Д-р Селименски” № 71, молба вх.№ СДЖ-5-94.Н/9/26.07.2005 г. - 

ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на  чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се 

отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата) 

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

 

8. ТОШКА ВЪЛЧЕВА ПЕНЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

местност “Боровец” - Север 159, молба вх.№ РД-5-94.Т/44/27.05.2005 г. - 

при няколкократни посещения лицето не е открито на посочения адрес; 

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

 

9. ЙОРДАНКА МАРИНОВА СИМЕОНОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна ул.”Тодор Влайков” № 84, молба вх.№ СДЖ-5-94.Й/1/21.06.2005 

г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря 

на изискванията на  чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се 

отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

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

 

10.  ЯНКО ИРИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк 

“Вл.Варненчик” бл.26, ет.14, ап.68, молба вх.№ ОС-5-94.Я/4/20.09.2005 г. - 

ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 

задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата); 

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

 

11.  РОЗА ИВАНОВА ЯНКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Пробуда” № 111, молба вх.№ ОС-5-94.Р/10/20.04.2005 г. - ОТКАЗ, тъй 

като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на изискванията 



 

на  чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 

задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата); 

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

  

12.  ДИМИТРА ПЕТРОВА АНДОНОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 22, молба вх.№ СДЖ-5-94.Д/9/27.10.2005 г. - 

ОТКАЗ, на лицето е отпусната еднократна парична помощ за 2005 г. в 

размер на 200 лв. с решение  на Общински съвет-Варна 1561-5, протокол 

№ 24 от 09.03.2005 г.,; 

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

 

13.  ИВАНКА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк “Младост” бл.134, вх.5, ап.76, молба вх.№ СДЖ-5-

94.И/16/11.10.2005 г. - ОТКАЗ - при няколкократни посещения лицето не е 

намерено на посочения адрес и не може да се изготви социален доклад; 

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

 

14.  ПЕНКА ИВАНОВА МИЛАНОВА - ЕГН **********, с.Каменар, 

ул.”Калина” № 16, молба вх.№ СДЖ-5-94.П/7/21.09.2005 г. - ОТКАЗ, тъй 

като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на изискванията 

на  чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 

задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата); 

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

 

15.  ФИДАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Пробуда” № 241, молба вх.№ ОС-5-94.Ф/4/22.06.2005 г. - ОТКАЗ, на 

лицето е отпусната еднократна парична помощ за 2005 г. в размер на 150 

лв. с решение на Общински съвет-Варна 1407-7, протокол № 23 от 

09.03.2005 г.; 

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

 

16.  ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА АНДОНОВА - ЕГН **********, 

с.Каменар, ул.”Момина сълза” № 22, молба вх.№ СДЖ-5-

94.В/4/22.03.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на изискванията на  чл.16, ал.1 от ППЗСП 



 

(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 

възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено 

важни потребности на лицата и семействата); 

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

  

17.  ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАДРОВА - ЕГН **********, 

с.Каменар, ул.”Калина” № 72, молба вх.№ ЗР-5-94.Е/1/21.03.2005 г. - 

ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на  чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се 

отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

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

 

18. МИНЧО САШЕВ ВАСИЛЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Пробуда” № 227, молба вх.№  РД-5-94.М/146/02.06.2005 г. - ОТКАЗ, 

тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на  чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се 

отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

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

 

 2965-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№  СДЖ-5-94.С/20/14.07.2005 г. и на база социален 

статус (доходът на лицето се формира единствено от социални помощи; 

съжителства с непълнолетния си син;след продължително боледуване на 

02.06.05 г. е починал съпругът й, за погребението са взети пари на заем), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 160 лв. на САШКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул.”Пробуда” №104 –  за частично покриване на 

разходи по погребение. 

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

 

2966-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.З/41/15.11.2005 г. и на база социален 

статус (на 22.10.2005 г. е починал синът й; живее при крайно мизерни 

условия;нямат ток и вода; взела е пари на заем за погребението на сина 

си), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 



 

помощ в размер на  160 лв. на ЗЛАТКА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА -

ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Светослав Минков” №37 – за частично 

покриване на разходи по погребение; 

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

 

2967-8. 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/31/13.12.2005г. и на база социален 

статус (на 08.12.2005 г. г. след дълго и продължително боледуване е 

починал синът й; доходът се формира единствено от заплатата на 

съпругът й; за погребението на сина и са взети пари на заем), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на 160 лв. на  МАРИЯ СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА- ЕГН **********, 

гр.Варна, жк.”Трошево” бл.13, вх.Б, ет.8, ап.119 – за частично покриване 

на разходи по погребение; 

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

 

2968-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.Г/165/22.11.2005 г. и на база социален 

статус (на 09.11.2005 г. след дълго и продължително боледуване е починал 

съпругът й; доходът й се формира единствено от пенсия; за погребението 

на съпруга и са взети пари на заем), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 160 лв. на 

ГЕРГИНА ВАСИЛЕВА ТОНКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Оборище” бл.44, ап.34 –  за частично покриване на разходи по 

погребение; 

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

 

 2969-8. 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/17/05.12.2005 г. и на база социален 

статус (на 02.12.2005 г. след дълго боледуване е починал съпруга й; 

единственият й доход се формира от социални помощи; за погребението 

на съпруга и са взети пари на заем), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  160 лв. на  

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЧАКЪРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул. “Огражден” № 10 – за частично покриване на разходи по погребение; 

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

 



 

2970-8. 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/11/22.06.2005 г.и на база социален 

статус (лицето е сирак; до навършване на пълнолетие е било настанено в 

ДОВДЛРГ “Княгиня Надежда”; към настоящия момент пребивава в 

общежитие), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на  АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ 

АНГЕЛОВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.“Кракра” № 2 –  за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 

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

 

 2971-8. 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/198/28.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; съжителства със сина си, който чака 

преосвидетелстване от ТЕЛК; ползва услугите на Домашен социален 

патронаж; доходът се формира единствено от пенсията й; обитава 

двустайно жилище в лошо техническо състояние), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 

лв. на ИВАНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Войнишка” № 3, вх.Б, ет.3, ап.70 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности 

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

 

2972-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.В/222/30.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно; съжителства с две от децата си в жилище на 

свободен наем при  лоши санитарно-хигиенни условия; в жилището няма 

ток; поради липса на регистрация в Бюрото по труда, лицето не може да 

кандидатства за социални помощи и целеви помощи за отопление), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 500 лв. на ВАЛЕТИНКА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА 

- ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Воден” № 21 –  за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности 

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

 

2973-8. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна вх. №РД-5-94-С/237/27.10.2005 г. и във връзка с 

чл.92 от КСО, Общински съвет –Варна дава съгласие за отпускане на 



 

персонална пенсия на детето Ива Джапарова Найденова  живуща в гр. 

Варна ул. “Евлоги  Георгиев” бл.20 А; вх. 3; ет. 1; ап.40 

Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати в 

Министерския съвет на Република България по компетентност, за вземане 

на решение. 

/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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт”  относно: 

 - отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати 

високи спортни резултати на световно и европейско първенство на 

спортисти и треньори; 

- приемане на ревизирания вариант на Европейската харта за участие 

на младите хора в живота на общините и регионите, като база за 

осъществяване на местната младежка политика. 

 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК “Младежки дейности и спорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2974-9. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, т. 1, 

във връзка с чл. 5, 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 № 

МДС-5-3500/46/16.05.2005г. на Клуб по спортни танци “Варна 2000”, 

Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 335 лв. за материално 

стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Атанас Юриев 

Гендов – 5-то място на  Световно първенство за младежи в дисциплината 

многобой  в Белгия. 

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

 

2975-9. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, т. 1, 

във връзка с чл. 5, 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 № 

МДС-5-3500/46/16.05.2005г. на Клуб по спортни танци “Варна 2000”, 

Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 335 лв. за материално 

стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Роселина 

Славова Донева – 5-то място на  Световно първенство за младежи в 

дисциплината многобой  в Белгия. 

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

 

2976-9. 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. и докладна записка № МДС-5-3500/195/21.11.2005 г. от СК 

“Ичи Геки”, Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 500 лв. 



 

за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на  

Надежда Петрова Петрова – 3-то място на  Европейско първенство по 

карате киокушинкай. 

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

 

2977-9. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, 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. и докладна записка № МДС-5-

3500/195/21.11.2005 г. от СК “Ичи Геки”, Общински съвет – Варна решава 

да отпусне сумата от 400 лв. за материално стимулиране за постигнати 

високи спортни резултати на Емил Георгиев Костов, като личен треньор 

на  Надежда Петрова Петрова.  

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

 

 



 

 

 

 

2978-9. 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. и докладна записка № МДС-5-3500/197/23.11.2005 г. от ВШК 

“Георги Даскалов”, Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 

850 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати 

на  Цвета Тодорова Галунова – 2-ро, 4-то /класически шах/ и 5-то 

място/блицшах/ на  Европейско първенство по шах-мат. 

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

 

2979-9. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, 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. и докладна записка № МДС-5-

3500/197/23.11.2005 г. от ВШК “Георги Даскалов”, Общински съвет – Варна 

решава да отпусне сумата от 600 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Светла Недева Йорданова, като 

личен треньор на Цвета Тодорова Галунова.  

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

 

2980-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-9302/242/07.12.2005 г., Общински 

съвет – Варна приема ревизирания вариант на Европейската харта за 

участие на младите хора в живота на общините и регионите, като база за 

осъществяване на местната младежка политика.  

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

 

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

 - даване съгласие при неизпълнение на приходите от фонд 

“Приватизация” и при преизпълнение на местните приходи, разходите по 

обектите планирани във фонда да бъдат включени в капиталовата 

програма по Бюджет 2005 г. и изплащани от Бюджета на Община Варна, 

съгласно приложен списък; 

 - пренасочване на 50 000 лв., предвидени в бюджета за 2005 г. за 

сертифициране на общински сгради, за разработване на Проект за 

управление на уличното осветление на града; 

 - даване съгласие Община Варна да съфинансира съгласно 

изискванията на СИФ с 45 х.лв., съобразно представената количествено-

стойностна сметка, проекта за ремонт на Дом за стари хора “Гергана”; 

 - осигуряване на сума в бюджета на Община Варна представляваща 

размера на кофинансирането на Община Варна за изграждане на мини-

игрище по програмата “Хет Трик” на УЕФА; 

 - разглеждане на молби на граждани за освобождаване от такса 

битови отпадъци. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2981-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1 

от Наредбата за условията и реда за приемането, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 

Варна и във връзка с докладна записка от Кмета на Община Варна с вх. № 



 

ОС-5-9302(248)/09.12.2005 г., Общински съвет – Варна дава съгласие при 

неизпълнение на приходите от фонд “Приватизация” и при преизпълнение 

на местните приходи, разходите по обектите планирани във фонда в 

размер на 1 581 000 лв.  да бъдат включени в капиталовата програма по 

Бюджет 2005 г. и изплащани от Бюджета на Община Варна, съгласно 

приложен списък. 

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

 

2982-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1 

от Наредбата за условията и реда за приемането, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 

Варна, Общински съвет – Варна решава да бъдат пренасочени 50 000 лв., 

предвидени в бюджета за 2005 г. за сертифициране на общински сгради, за 

разработване на Проект за управление на уличното осветление на града.  

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

 

2983-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

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

9302(233)/22.11.2005 г., Общински съвет –Варна дава съгласие Община 

Варна да съфинансира проекта за ремонт на Дом за стари хора “Гергана”, 

съгласно изискванията на СИФ с 45 (четиридесет и пет) хиляди лева, 

съобразно количествено-стойностна сметка. 

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

 

2984-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

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

9302(243)/07.12.2005 г., Общински съвет –Варна решава да бъдат 

осигурени 9 600 лв. (девет хиляди и шестстотин лева), включително 1 600 

лв. (хиляда и шестстотин лева) ДДС в бюджета на Община Варна за 2006 

г. Сумата представлява размера на кофинансирането на Община Варна за 

изграждане на мини игрище по програмата “Хет Трик” на УЕФА.  

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

 

2985-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 



 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.А(50)/30.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ 

– изпълнителен директор и представляващ “Явор” АД-Варна от заплащане 

на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

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

 

2986-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-9901(37)/01.12.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава “МИЛЕНИА” ЕООД, 

представлявано от управителя Кирил Иванов Ангелов от заплащане на 

дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г.   

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

 

2987-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.С(60)/30.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава СИЙКА ДИМОВА МИНЕВА от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

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

 

2988-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.В(36)/05.12.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава ВЛАДКА ГЕНАДИЕВА 

ФИЛИПОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 

2005 г.   

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

 

 

 

2989-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.А(213)/05.12.2005 г., 



 

Общински съвет – Варна не освобождава АНКА ТОДОРОВА МИТЕВА от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

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

 

2990-10. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.Г(29)/06.12.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава ГИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА 

от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна 

относно изпълнение на решенията на Общинския съвет Варна от 

заседания № 30/08.07.05 г., № 31/27.07.05 г. и № 32/21.09.05 г. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2991-11. На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна приема за сведение отчета на Кмета на община 

Варна вх. № ОС-5-9302(258)/20.12.2005 г.относно изпълнение на 

решенията на Общинския съвет Варна от заседания  № 30/08.07.05 г., № 

31/27.07.05 г. и № 32/21.09.05 г. 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на Председателя на Общински съвет 

– Варна за подписване на консултантски договор с доц. д-р инж. Димитър 

Пенчев Матев. 

Докл.: Н. ДЖАГАРОВ – общински съветник 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 2992-12. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие и възлага на Председателя на Общински съвет – 

Варна да подпише консултантски договор с доц. д-р инж. Димитър Пенчев 

Матев от “Технически университет-Варна”, катедра “ЕСЕО”, с предмет на 

договора: консултиране от доц. д-р инж. Димитър Пенчев Матев по 

проблемите, свързани с подмяна на осветлението в общинските училища 

на територията на Община Варна, с оглед необходимостта от 

постановяване на целесъобразно и правилно решение на Общински съвет 

– Варна в качеството му на орган на местно самоуправление по посочения 

въпрос, свързан с подмяната на училищното осветление на общинските 

училища, включително и изготвяне на примерен проект за подмяна на 

осветлението, финансова обосновка, разчети и др., свързани с този проект, 

с които да бъде запознат Общински съвет – Варна. 

 Възнаграждението по договора да бъде предвидено в размер на 300 

/триста/ лв. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



 

 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Избор на контрольор на “Диагностично-консултативен 

център ІІІ – Варна”-ЕООД. 

 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – общински съветник 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 2993-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 ТЗ, Общински съвет – Варна избира за 

контрольор на “Диагностично-консултативен център ІІІ – Варна”-ЕООД 

Диляна Мирославова Йорданова. 

 /за – 33, 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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Избор на контрольор на “Диагностично-консултативен 

център Чайка – Варна”-ЕООД. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ –  Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 2994-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 ТЗ, Общински съвет – Варна избира за 

контрольор на “Диагностично-консултативен център Чайка – Варна”-

ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева-Коцева. 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Избор на член на Съвета на директорите на 

“Дезинфекционна станция”-ЕАД. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ –  Председател ОбС 

 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 2995-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА ичл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232а ТЗ, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на 

директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД – Варна д-р Соня 

Георгиева Цекова. 

 /за – 34, 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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Освобождаване на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на акционерите на “Търговски дом”-АД и избор на нов 

представител”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ –  Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 2996-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 

от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 

частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 

Общински съвет – Варна освобождава Борислав Гуцанов Гуцанов като 

представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на 

дружество с общинско участие “Търговски дом”-АД. 

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

 

 2997-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 

от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 

частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 

Общински съвет – Варна избира за представител на Община Варна в 

Общото събрание на акционерите на дружество с общинско участие 

“Търговски дом”-АД общинския съветник Янко Петров Станев. 

/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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка седемнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Освобождаване на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на акционерите на “Варна-кръстопът на цивилизации”-

ООД и избор на нов представител. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ –  Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 2998-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 

от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 

частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 

Общински съвет – Варна освобождава Борислав Гуцанов Гуцанов като 

представител на Община Варна в Общото събрание на  съдружниците на 

дружество с общинско участие “Варна-кръстопът на цивилизации”ООД. 

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

 

 2999-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 

от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 

частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 

Общински съвет – Варна избира за представител на Община Варна в 

Общото събрание на  съдружниците на дружество с общинско участие 

“Варна-кръстопът на цивилизации”ООД г-жа Снежана Донева – 

заместник-председател на 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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка осемнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО:  Промяна в състава на Наблюдателната комисия по чл. 

94 от Закона за изпълнение на наказанията. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ –  Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

3000-18. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 94, ал. 3 и ал. 4 от 

ЗИН Общински съвет – Варна освобождава Апостол Иванов Димитров 

като председател на Наблюдателната комисия по чл. 94 ЗИН. 

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

 

  3001-18. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 94, ал. 3 и ал. 4 

ЗИН Общински съвет – Варна избира за председател на Наблюдателната 

комисия по чл. 94 ЗИН Неделчо Михайлов – заместник-председател на 

Общински съвет – Варна. 

/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 

№ 36 

от заседание проведено на 21.12.2005 г. 

по точка деветнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО:  Промени в съставите и ръководствата на ПК и ВрК 

към Общински съвет – Варна. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ –  Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

3002-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна  освобождава Мария Тодорова като председател 

на ВрК “Правилници, наредби и инструкции по въпроси от местно 

значение и жалби на граждани”. 

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

 

3003-19. 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 председател на ВрК “Правилници, 

наредби и инструкции по въпроси от местно значение и жалби на 

граждани” общинския съветник Иван Русев. 

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

 

 



 

3004-19-1. 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  освобождава от състава на ПК “Финанси и 

бюджет” общинския съветник Иван Недялков. 

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

 

3004-19-2. 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 Иван Недялков. 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 
 


