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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

До мен дойде едно питане от група граждани. То е съвсем кратко. 

Ще Ви го зачета и после ще помоля Председателя да го пусне по 

съответния ред. “Уважаеми дами и господа общински съветници, имаме 

места, намиращи се в кв. “Изгрев”, местност “Голяма кокарджа”, които са 

на разстояние до 1000 м. от околовръстния път над обръщача на градска 

линия № 13. Районът е доста населен и продължава да се населва, както да 

се строят и нови сгради. Ние редовно си плащаме таксите и данъците за 

тези дворни места, които влизат в регулация, но се чувстваме ощетени, 

тъй като в района няма нито асфалтов път, нито мръсен канал, нито 

контейнери за смет. За да започнат да се разрешават проблемите е 

необходимо да се направи пътят като този до Военна болница. Това ще 

даде възможност да ни извозвате сметта, за която ние в момента плащаме, 

а не получаваме като услуга.” Господин Председател, заповядайте. 

Бих добавил само едно, че е с 41 подписа. 

/Оригиналния екземпляр от запитването-подписка е неразделна 

част от настоящия протокол./ 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Питането ми е свързано с изработка на заданието за Общ 

устройствен план на град Варна. Миналата седмица или в края на по-

миналата стана ясно от средствата за масова информация, че е извършено 

публично обсъждане в зала “Пленарна” на заданието за ОУП на Варна. 

Въпроса ми към Вас е господин Кмете защо това задание не е входирано в 

Канцелария на ОбС, да бъдат запознати съответно ресорните 

специализирани комисии и общинските съветници, преди да се проведе 

това публично обсъждане, тъй като те са също част от гражданите на 

Варна и са изразител на съответен брой граждани, принадлежност, групи 

по политическа и друга основа, за да могат и те наравно с тях да участват 

в това обсъждане, защото това им е функцията на общинските съветници, 



като моето лично така как да кажа неодобрение, че това отново става, за 

сетен път се получава за сметка на обръщане на поредността. Някои 

информации и документи, аз считам, че заданието за ОУП е едно много 

важно и съществено нещо за този град и за развитието му да се неглижира 

така ролята на ОбС. И въпроса ми като подвъпрос и заключение на този е 

кога ще бъде входирано в Канцеларията на общинския съветник и дадено 

публично на всичките комисии? Благодаря. 

Второто ми питане е че ОбС взе решение като възложи на Кмета и 

на представители на ОбС както стана и практика да участват в преговори 

или как да кажа разговори или договаряния или не знам какво там, 

касаещо ликвидиране, осребряване или въобще изясняване статута на 

участието на Община Варна в останалия си мюнитарен процент в смесено 

дружество “Варнагаз”, който е в размер на 0, 400125 или нещо такова и 

защо няма представители и няма доклад с оглед след взетото това решение 

и на последно место питането ми е свързано пак към администрацията, 

където заедно беше възложено и на председателския съвет 

необходимостта от спешно приемане на нова наредба за управление и 

разпореждане в частта на общинските дружества, която беше изтеглена и 

не знам по каква причина не се вкарва, тъй като това за мен е един много 

съществен нормативен акт от местно значение, който регулира процесите 

на общинската икономика и въобще действията с разпореждане с такова 

имущество. Благодаря. 

 

Янко КОРЕНЧЕВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Йорданов, 

винаги съм разглеждал дадената ни от закона възможност по тази точка 

питания и отговори да я използваме за един диалог, който според мен, 

поне моята оценка е такава е градивен  и резултатен. По отношение на 

въпросите, които зададох на предната сесия най-общо съм доволен от 

отговорите. Лично проверих как се работи за водоснабдяването на 

“Боровец”, “Зеленика”, “Ракитника”. Имаме предвид голямото 

съоръжение. Работи се наистина усилено и в събота и неделя, а и 

средствата, които са заложени в бюджета, и вероятно ще приемем ние с 

Вас като съветници за тази година като обем мисля, че са достатъчни. На 

следващо място за моя радост и радост на родителите, които живеят край 

стадиона в “Аспарухово” най-после този чудесен за времето си самолет 

ТУ – 134 го няма, изчезна. Значи няма дребни неща в нашия живот. Аз Ви 

благодаря за това. Разбира се микросметището под Аспарухов мост или 

така нареченото претоварище Вие ми казвате, че ще бъде почистено по 

време на пролетното почистване на Варна. Аз вярвам на това и в същото 



време не е ли време всички да си поставим въпроса през зимата ще цапаме 

ли, през есента и пролетта докога ще чистим? Наистина зимния сезон 

предполага известно замърсяване на Варна, но в такива обеми, мащаби 

след което знаем колко пари отиват е недопустимо. И сега новите ми 

въпроси. 

Аз и колегите от Коалиция за Варна поставяме въпроси, това е 

началото за поставяне на въпроси и проблеми на някои от етническите 

общности неръководени от конюнктурата на отделните сесии и не от 

политическото развитие на проблема, в никакъв случай. 

Първият ми въпрос е: Ще съдействате ли за възстановяване 

собствеността върху еврейския дом на ул. “Мусала” № 7. Отказана е 

засега от общината подкрепа и оспорването й в съда. И на следващо 

място: от облагородяване се нуждае участъка на евреите в централното 

гробище, старото гробище. Разговаряхме вече с господин Любчев. 

Вярвам, че това до началото на летния сезон ще бъде направено. 

Благодаря. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Господин Кмете, много се двоумях дали да направя това 

запитване, поради факта, че не можах достатъчно добре да се подготвя по 

него и не поради това, че не положих достатъчно усилия, а че липсват 

всякакви данни, но все пак реших да си задам въпроса. При мен дойдоха 

много родители и спортисти, които са свързани с басейна в “Приморски”, 

басейн “Приморски”, който е до бул. “Приморски”. Безпокойството във 

връзка с този строеж е, че никой не може да разбере, включително и аз не 

можах да се ориентирам на базата на каква проектно-сметна документация 

се извършва ремонта, какъв е обема на ремонта, какви са фазите на 

ремонта, има ли обществена поръчка или обществени поръчки въобще за 

този ремонт, сроковете за завършване и качеството което се изпълнява. 

Всичко това беше изразено като безпокойство пред мен и затова аз го 

поднасям в момента като въпрос. Вярвам, че ще ми бъде отговорено в най-

кратък срок. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Уважаеми господин Кмете, уважаеми господин Председател, 

колеги съветници, колеги журналисти, уважаеми граждани. На приемния 

ми ден на 31-ви март пристигна макар и маломерна делегация от живущи 

в ще го кажа така, както се изразиха те живущи в изгорелите блокове в кв. 

“Аспарухово”. Тяхната молба към Вас господин Кмете е в нормалния срок 

да отговорите какво става с ремонта, накъде вървят нещата, какво е 



развитието и кога те ще могат да се приберат по домовете си. Благодаря 

Ви. 

 

Веселин ДАНОВ 

Уважаеми господин Йорданов, уважаеми господин Председател, 

колеги, граждани. Много ми е трудно да започна въпроса си. Той не е 

само към господин Йорданов, но ще използвам това си право. Като член 

на някои от комисиите, едната е “Обществен ред и сигурност” тогава 

зададох въпрос към колеги какво им е отношението към Освиенцим и 

Дахау. Няма да го задавам сега този въпрос, защото мисля, че отговорът е 

излишен. Ще попитам господин Йорданов какво му е отношението към 

евентуалното изработване така да се каже на една програма за 

унищожаване на кучетата, безстопанствените, бездомните. Защото днес в 

една от точките именно е поставен въпроса за изграждане на приемник на 

кучета, за което трябва да отделим около 300 000 лв. Не крия тревогата си. 

Защо? Защото скоро гледах по Нова телевизия един филм, който беше 

заснет за подобен такъв приемник в София и не ме е срам да призная от 

годините си, които са 53 не се въздържах и ми текнаха сълзи от очите. Не 

смятам  първо, че може да бъде решен проблема на безстопанствените 

кучета по този начин, с изграждане на такъв приемник. Първо, ако в този 

приемник да приемем че влязат дори 1000 кучета, което мисля, че е 

невъзможно и няма да споря относно бройката им дали са 12 000 или 6 

000, излишно е да обяснявам, че проблема по този начин няма да се реши, 

ако те не бъдат буквално избивани. Инак няма как да бъде решен този 

проблем. Второ, даваме 300 000 лв. за нещо. За какво? Да се изгради 

приемник или да издържа, ако той е хуманен този приемник тези кучета. С 

300 000 лв. 1 000 кучета ще умрат от глад, а с какво ще построим 

приемник? Има и друг подвъпрос. Ето, сега днес взехме решение и това 

беше и в нашата комисия, в която също участвам и по “Социални 

дейности” да подпомогнем сираците. Значи, ние сираците ги подпомагаме 

със 100 – 200 лв., с карти, кучетата решаваме проблема им с 300 000 лв. 

Ние имаме една комисия по “Социални дейности” и съответната 

дирекция, която работи по един абсолютно остарял и глупав правилник. 

Значи, ако една жена или един човек, или един мъж без значение, човек 

ще кажа е имал проблем здравословен и ние сме помогнали януари със 

100 лв., декември той няма право да поиска други 100, но имаме право да 

строим приемник за 300 000 лв. за кучета, където ще отидат 1 млн. лв. 

Второ, аз много благодаря на дирекцията, не на дирекцията извинявам се 

на Община Варна. Беше ми разяснено, защото не крия, че не съм 

компетентен, че да започне въобще тази процедура е необходима около 



една година. Значи, ето пак говорим, че тук нищо няма да решим. Аз 

искам тук да кажа категорично следното нещо. Категорично подчертавам 

съм за това да бъде решен проблема с бездомните, безстопанствени, както 

искате ги наречете кучета, но не по този начин и не както казвам директно 

нещата, поне аз го видях по телевизията така, че не е моя измишльотина, 

не както в София по времето на кмета Софиянски беше решен проблема с 

вандалско изтребване на кучета и продаването на кожите им. И аз мисля, 

излишно е да го задавам въпроса, но все пак държа на този отговор. Знам, 

че господин Йорданов е човек, който обича животните, знам го от лично 

наблюдение, мисля, че той няма да стане съпричастен към едно такова 

нехуманно дело. Снощи, за да бъда убеден прегледах библията и не 

намерих в нея нито свети Златев, нито свети Данов, нито свети Станев. 

Значи не сме ние, които може да унищожаваме нещо и не сме го създали 

ние. Благодаря Ви за вниманието. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми дами и господа.Малко бяха въпросите и аз ще бъда кратък с 

оглед на предстоящата ни работа днес. 

“Изгрев” – липсва влязла в сила улична регулация, поради което 

там е невъзможно каквото и да е, да се планира ако щете, да се заложат 

средства, още по-малко да се осъществяват проекти, да се строи. Такава е 

ситуацията и с “Бриз”. Разбира се на диалога с хората, живущи в този 

район разчитаме от този диалог да получим тяхното разбиране там където 

имаме жалби и уличната регулация практически не е влязла в сила и 

обстоятелство, което пречи на реализацията на  улици, в това число 

осветление, канализация и т.н. да оттеглят тези жалби, ако преценят 

разбира се съвсем доброволно, за да можем да влезем и да одобрим с 

годините подчертавам тяхното положение. Две неща искам да разширя 

извън темата. Моята информация, която искам да Ви предоставя. 

Натрупахме опита така да се каже горчивия опит с това как се създава 

проблем, който днес ние именуваме “Бриз”. И за да предотвратим 

възникването на такива проблеми, такива строителства може да го 

заложите за следващата сесия проекто-решение да задължите Кмета както 

в момента днес гледам в днешния дневния ред имате задължава го за 

“Бриз” да изработи мерки може да го приемете, но специално за “Бриз” е 

закъсняло, тъй като такива мерки са взети и тук буквално в следващите 

дни аз ще уведомя отново в тази зала хората от “Бриз” какво сме решили 

да направим, но може и Вие да изразите становище по този въпрос. Та за 

неповтарянето на темата “Бриз” ще бъдат дадени точни подходи към 



строителните фирми и хората, които искат от тях да си закупят жилища 

при какви условия това би могло например да стане в “Изгрев”, в “Ален 

мак” и т.н. разбира се готвим се и за информацията на БАН следващата 

седмица тя ще бъде изнесена публично за бъдещето на строителството в 

районите “Бриз” и “Свети Никола”. Следващата седмица към всички ще 

бъде отправена тази покана, към неограничен кръг от хора, разбира се и 

към медиите, за да могат да чуят доклада на специалистите от БАН. 

Специално за “Бриз” мога да допълня, че на кмета на район “Приморски” 

е възложено да отвори естествените отоци, които са запушени със 

строителни дейности. Вече обезопасихме в рамките на възможното 

кръстовищата пред Първа езикова гимназия. Почистена е улицата, 

асфалтирана е улицата и третото искане, което бързо можем да изпълним 

това е изграждане на спирка под Паметника по искане отново на хората, 

така че като приемем бюджета, като изтече тази седмица следващата 

седмица ще ги поканя да им кажа тези мерки, които ние ще вземем. Иначе 

Вие можете спокойно да си гласувате решението. Казвам, че проекто-

решенията в тази насока са в ход и ние ще излезем с готови предложения 

пред хората. Това е същата ситуация за “Изгрев”. За съжаление този път 

на който хората се позовават изграден през миналата година, ако не се 

лъжа действително беше изграден за тях. Той е без статут, но е за тяхно 

удобство направен. Смятам, че такава инвестиция по-напред не е 

целесъобразна без да имаме яснота, относно това, което правим 

качествено това, което правим.  

Общия устройствен план – как да го нарека това обсъждане, което 

мина? Вие казвате не са входирани. Тук има хора в залата, които могат да 

кажат. Аз съм го предоставил на председателския съвет, копия са 

предоставени за ОбС, за да могат да се запознаят и при това не от вчера, а 

от известно време. Същинското публично обсъждане аз го виждам в 

сесията. На сесия ще бъде внесено. Вие ще прецените кога. Това ще бъде 

същинското му публично обсъждане. Във всеки случай и обществения 

съвет беше и комисията беше поканена на това заседание, което 

направихме, бих го нарекъл работно. Публичността му се състоеше, че аз 

просто информирах медиите за факта, че то се е състояло и темите, които 

сме разгледали и някои от предварителните му насоки, най-важното, най-

общо казано. Но никой никога не е претендирал, че това е публичното 

обсъждане на заданието, първия етап на ОУП. Всеки случай направих 

всичко възможно на това работно съвещание да присъстват представители 

на Съюза на архитектите, на камарата на архитектите, на строителните 

инженери, на комисията към ОбС, на специалистите от администрацията. 

Които пожелаха и проявиха интерес от този широк кръг поканени лица 



присъстваха. От тук нататък хода, след консултация с господин Ташков, 

хода на това задание е: изпращане в София за съгласуване с Националния 

институт по паметници на културата, Министерство на околната среда и 

водите след което срока за това съгласуване е едномесечен след което то 

се връща и влиза на сесия на ОбС, където надявам се публичността, 

изискванията за публично разискванията на заданието да бъдат 

изпълнени.  

“Варнагаз” – аз се надявам прокуратурата в най-скоро време да се 

произнесе по повдигнатия въпрос, по който тя се е сезирала. Аз от своя 

страна ще активизирам същия процес по отношение на “Търговски дом”. 

Нека прокуратурата в крайна сметка да се произнесе. Мисля, че ще 

облекча и Вашата работа. Виждам, че сте се захванали с благородно дело. 

Такава е и моята задача, за да видим, за да проследим действията на 

всички лица, които са били оторизирани така да се каже възложени са им 

били с голяма доза доверие от Вас общинските съветници функции, 

ангажименти и тъй като става дума за четене на ДВ, има упрек към мен, че 

не съм го прочел навреме, аз мога да добавя само без да влизам в дискусия 

по тази тема днес, че то това съобщение е писано в присъствието на 

представителя на ОбС  така да се каже то е със съгласието на ОбС дадено, 

за да се търси ... това е изненада, че Кмета видите ли малко по-късно е 

прочел в ДВ. Това са само любопитни детайли, на които аз ще дам ход, 

вече официално казвам вероятно и с искане да се произнесат по 

отношение характер на собствеността, с която общината е влязла в 

“Търговски дом” изначално. Ще го направим това нещо. Не повдигам по 

този повод дискусия казвам какви ще бъдат следващите стъпки, а 

“Варнагаз” е аналогична ситуацията. 

Микросметището – да, трябва да го почистим. Господин Коренчев, 

мисля, че неизбежно е вече, трябва да се хвърлят много големи сили, за да 

се предотврати възникването. Не казвам, че ще успеем на 100 % , но 

трябва сериозно да затрудним тези, които използват тъмната част на 

денонощието да струпват строителни отпадъци на всякакви места, но 

въпрос на доброволно участие на строителната камара, фирмите, които 

участват в нея да се включат в това почистване, в какъвто смисъл бяха 

предварителните ни договорености, но и без тяхното участие, което пак 

казвам е доброволно, въпрос на тяхно решение, ние ще положим много 

усилия значителна част от сметищата да бъдат изчистени и другата част от 

усилията това ще бъде в продължителен период от време да бъдат 

насочени да възпрепятстваме, да пречим или да санкционираме тези, 

които се опитват да ги създават.  



За еврейската общност въпроса е много стар. Но той си има и 

своето съдебно измерение. Там имаме насрещната претенция или най-

малко как да кажа публична позиция на съпротива от “Морски звуци”. 

Имаме ... сложна е материята, движи се делото по инстанциите. Бих казал, 

че от тук нататък нещата са предоставени в ... жалбата на ... е нищожен. 

Бихме могли, обаче заедно с Вас , съвместно, решавайки въпроса на 

“Морски звуци” една претенция по-малко да обсъдим по-нататъшното 

поведение на общината по отношение на този имот, който мисля, че няма 

спор, че е свързан с еврейската общност в нашия град, няма спор по този 

въпрос.  

Басейна – беше създадена комисия от общински съветници, в 

състава на която влизат г-н Коренчев, г-н Контров и г-н Мутафов. 

Присъствието на всички плувни клубове, проектанти, комисията която 

беше създадена проведохме един дълъг и изчерпателен разговор, в който 

хората получиха яснота поне в три посоки: срока,  пусковия срок на 

съблекалните, кулата и малкия басейн, който ще се състои на 30 юни. 

Твърдата гаранция, че ако има работи, които са били дефектни те ще 

бъдат отстранени за сметка на фирмата-изпълнител. По отношение на 

поръчката – знаете, тя се извършва централно, защото средствата се 

отпускат по Проекта “Красива България”. Има такива поръчки естествено. 

По отношение на по-нататъшния ход на събитията – на 30 юни малкото 

тяло с кулата; в рамките на една година – така е дадено по проектант ще се 

опитаме да съкратим този срок. Изграждането на свързващото, 

административно тяло го наричат, но то ще има много други спортни 

функции, не е точно понятието административно тяло, срок една година 

изпълнение и декември месец на 2007 г. без да се причиняват щети както 

битува в общественото съзнание на вече изградените елементи на басейна 

да се пусне и басейна с олимпийския размер. Сумата от 8 млн. лв. за която 

се говореше, че ще струва това строителство и на която имах възможност 

на г-н Данов да проследя една публична изява по телевизията се формира 

и от една друга сума от 2 800 000 лв., с която на този етап нито 

разполагаме, нито предвиждаме да инвестираме в този обект и тя е 

свързана със събарянето на закрития басейн, който е на границата с плажа, 

с неговото събаряне и изграждането на нов такъв. Такава сума нито 

предвиждаме, така че чувствително пада проектната сума, за която става 

дума да не се създава впечатление, че сумите са твърде големи. 

Трудността на тази дейност произтече от факта, че басейна беше 

каталясал много отдавна. Трябваше да бъде категорично закрит и факт 

беше, че когато започнахме ремонта не разполагахме с нито един лев. 

Средствата се търсят на ход с много големи усилия. По отношение на 



ползването, по отношение на сроковете Вие сте събирали отново плувните 

клубове, аз ги уверявам, че и тук са общинските съветници – членове на 

тази комисия и мисля, че това заседание завърши с констатация и 

изявление от тяхна страна, че са удовлетворени от предоставената 

информация, от хода на ремонтните дейности и нямат забележки. Така ли 

беше колеги? Така поне чух, че го казахте на това съвещание. Направих 

всичко възможно тази информация да бъде споделена в присъствието на 

най-заинтересованите всички плувни клубове, проектанта и общинските 

съветници от тази комисия. Мога, да и г-н Мутафов беше той докладва 

въпросите на комисията и съответно той изрази становището на тази 

комисия в края на заседанието, което беше удовлетворително. В смисъл 

бяха удовлетворени не като степен на оценка от информацията, която 

получиха.  

Сега, г-н Данов за кучетата. В Народното събрание, състава на 

предишното Народно събрание беше направил една национална дискусия 

в присъствието на много посланици на европейски държави по повод 

отношението към кучетата, справянето с проблема безстопанствени 

кучета. Вие сте гледали филма, в който е отделено внимание и на Варна, 

но акцента беше поставен за използването на животните за 

производствени нужди. Преди всичко ставаше дума за питомника в 

София. Филма е потресаващ. Вие сте прав. Аз виждам, че се активизира 

тази тема. Не че няма основание. Основанията за това са пълни. Виждам, 

че се оформя един подход, виждам, че тук се ангажира и Кмета – възлага 

му се да разработи програма. Във всеки случай без да омаловажавам 

въпроса, подчертавам задължително хуманния характер на мерките, които 

трябва да бъдат взети по отношение на безстопанствените животни. 

Констатацията на този на тази комисия, на тази сесия, която се състоя в 

Народното събрание беше, че единствения град в България, който 

отговаря на европейските представи е Варна. както искате го тълкувайте. 

Направете изводи и внушения в друга посока, нямам нищо против, но 

факт е, че тази комисия се произнесе именно по този начин. Остава 

отворен отговор на въпроса как да продължим, защото проблем 

съществува. Тук съм напълно съгласен с Вас. Това е което мога да добавя 

по въпросите, които бяха зададени днес. 

 

Борислав ГУЦАНОВ  

Относно Общия устройствен план уважаеми колеги потвърждавам, 

че са предоставени всички материали от страна на администрацията. Има 

ги в ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие 

на територията на общината и населените места”. Ако някои колеги искат 



да се запознаят по-подробно, нямат ги тези материали могат да дойдат и 

при мен също да им предоставя, ако са свършили в стаята на съветника. 

Но това нещо отдавна е предоставено от кметската администрация. 

 

 

 

 

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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна 

вх. № ОС-6-9302(77)/06.03.2006 г. на решение на Общински съвет – Варна 

№ 3064-3(38)/22.02.2006 г. 

    Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3194-2. На основание чл. 45, ал. 2,  Общински съвет – Варна 

потвърждава свое решение № 3064-3(38)/22.02.2006 г. 

 

 /за – 38, 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на акционера 

Община Варна в Общото събрание на акционерите на “Търговски дом”-

АД за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството, 

насрочено за 05.04.2006 г. и гласуване по точките от дневния ред. 

     Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3195-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 

“Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

на Община Варна от капитала на търговските дружества”, Общински 

съвет – Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна в 

Общото събрание на акционерите на “Търговски дом”-АД г-н Янко 

Станев да участва в Общото събрание на акционерите на дружеството, 

насрочено за 05.04.2006 г. със следните права: 

 Да участва в разискванията по посочените в предварително 

обявения дневен ред точки и да гласува както намери за добре по същите, 

с оглед да бъдат защитени възможно най-добре интересите на Община 

Варна като акционер в “Търговски дом”-АД и съобразно направените 

предложения по точките от дневния ред. 

 Общински съвет – Варна задължава представителя на Община 

Варна в Общото събрание на акционерите на “Търговски дом”-АД, на 

първото заседание след общото събрание да информира Общинския съвет 

за проведените разисквания и взетите решения по точките от дневния ред. 

 /за – 36, 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

- приемане на отчет за изпълнение на актуализиран Годишен план за 

приватизация за 2005 г.; 

- приемане на Годишен план за приватизация за 2006 г. 

Докл.: Д. ГАБРОВСКА – Председател на 

Комисия за приватизация и 

следприватизационен контрол 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3196-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна приема “Отчет за изпълнението на 

актуализирания Годишен план за приватизация за периода 01.01.2005 

г. – 31.12.2005 г.”, съгласно приложение. 

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

 

3197-4. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗПСК Общински съвет – Варна 

приема “Годишен план за приватизация за 2006 г.”, съгласно 

приложение. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 



 

Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

 - приемане окончателен план и отчет на приходите по Бюджет 2005 

г. на Община Варна; 

 - приемане окончателен план и отчет за изпълнение на разходите по 

Бюджет 2005 г. на Община Варна по функции и дейности; 

 - приемане отчет за изпълнение на извънбюджетните фондове и 

сметки за 2005 г.; 

 - приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2005 г. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 

Председател ПК “Финанси и бюджет” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3198-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1, ал. 7 и чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и 

във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията 

и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински 

съвет Варна: 

                 Приема окончателния отчет по изпълнението на бюджета на 

Община Варна за 2005 г. по функции и дейности съгласно единната 

бюджетна класификация: 

1. По плана на приходите и разходите    - 119 148 422 лв. 

(Приложения 1, 2) 

2. По отчета на приходите и разходите - 99 276 775 лв. 

(Приложения 1, 2) 



      Приходи по т. 1 и 2  (Пр. 1):       План                        Отчет 

ВСИЧКО:                       119 148 422 лв. 99 276 775 лв. 

- Държавни 48 485 620 лв.    48 414 675 лв. 

- Местни (данъчни и неданъчни) 50 267 825 лв. 50 267 825 лв. 

- Взаимоотн. с ЦБ за местни д-сти 3 365 700 лв. 3 346 977 лв. 

- Трансфери за местни дейности 331 871 лв. 331 871 лв.  

- Финансиране на дефицита 16 697 406 лв. - 3 084 573 лв. 

Включително: 

* общински емисии  15 059 891 лв. 15 059 891 лв. 

* погашения на облиг.заем - 1 955 830 лв. - 1 955 830 лв. 

* друго финан. – доходност                         986 423  лв.               986 423 лв. 

* остатък в лв. от предх. година 2 569 644 лв. 2 569 644 лв. 

* остат. в лв. равн.по вал.от пр.год.                37 269 рн.                37 269 лв. 

* наличност 31.12.05 г.  - 5 071 910 лв. 

* нал. в лв. равност. по валут. с-ки - 14 710 069 лв. 

* временно съхранявани средства 9 лв. 9 лв. 
 

/за – 33, против – 4, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 

Разходи по т. 1 и 2 (Пр. 3):               План           Отчет 

ВСИЧКО: 119 148 422 лв. 99 276 775 лв. 

- Общи държавни служби 10 636 762 лв. 10 434 285 лв. 

- Отбрана и сигурност 2 060 850 лв. 2 013 902 лв.  

- Образование 41 420 952 лв. 39 556 271 лв. 

- Здравеопазване 8 342 993 лв. 8 310 605 лв. 

- Социално  осигуряване и подпомагане   4 123 379 лв.        4 071 006 лв. 

- Жил. строителство и БКС 19 938 971 лв. 17 006 451 лв. 

- Почивно дело, култура 5 795 633 лв. 5 623 380 лв. 

- Икономически дейности и услуги 26 628 882 лв.      12 084 850 лв. 

- Други некласифицирани 200 000 лв. 176 025 лв. 
 

/за – 35, против – 4, въздържали се – 1/ 
 

 

  

 

 

 



3199-5. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал. 1 и чл.42, 

ал.4 от ЗОБ и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

ОС-6-9302(51)/14.02.2006 г., Общински съвет - Варна приема отчет за 

изпълнение на извънбюджетните фондове и сметки за 2005 година. 

(приложение № 4) 

 

/за – 34, против – 4, въздържали се – 1/ 

 

 

 
 

3200-5. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал. 1 и чл.42, 

ал.4 от ЗОБ и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

ОС-6-9302(51)/14.02.2006 г., Общински съвет - Варна приема отчет за 

състоянието на общинския дълг за  2005 г. (приложение № 5) 

 

/за – 34, против – 4, въздържали се – 3/ 
 

 

 

 

 

3201-5. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна създава обществен комитет от изявени 

варненски общественици и експерти за публичен контрол по усвояване на 

средствата от облигационния заем по утвърдените от Общински съвет - 

Варна обекти. Възлага на Председателя Общински съвет – Варна и Кмета 

на Община Варна да предложат състав и ръководство на комитета на 

следващото заседание на Общински съвет – Варна. 
 

/за – 32, против – 4, 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно бюджета на Община Варна за 2006 г. и 

извънбюджетните сметки и фондове: 

                 І. Приемане бюджета за 2006 г., съгласно Единната бюджетна 

класификация по прихода и разхода, както следва: 

               - по прихода; 

               - по разхода, в това число: 

                        * разходи по функции “ИЗО”, “Отбрана и сигурност”, 

“Образование”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване и 

подпомагане”, “БКС”, “Почивно дело и култура”, “Икономически 

дейности”, “Други некласифицирани”; 

             * разходи по дейности Общинска администрация, Община, 

райони и кметства с населени места; 

  * разходи за дейност “Други дейности по икономика”; 

  * разходи за дейност “Чистота” – план-сметка; 

  * разходи за дейност “Озеленяване”; 

  * разходи за дейност “Транспорт” /приемане на решение за 

осигуряване на 10 бр. карти за транспорт на сираци/; 

  * разходи за експлоатация, поддръжка и ремонт на улично 

осветление, проектиране и планиране; 

  * разходи за дейност Пътища - текущ, среден ремонт, 

проектиране и строителство на улична мрежа; 

  * разчети за международни фестивали и местни прояви; 

       - приемане на инвестиционна програма; 

- приемане численост на персонала, средна брутна работна 

заплата и фонд “Работна заплата” по функции и дейности;   



- утвърждаване списък на длъжностите с право на транспортни 

разходи съгл. чл. 26, ал. 1 от ПМС 14/31.01.06 г.;  

- приемане лимит на целеви разходи по Бюджет 2006 г.; 

ІІ. Приемане извънбюджетната план – сметка по фонд 

“Приватизация” за 2006 г. по приходи и разходи. 

ІІІ. Даване съгласие за поемане на финансиране на 

реконструкция с енергийно-ефективни осветителни тела на училищни 

сгради чрез лизингова схема. 

       ІV. Приемане разпределение на преходния остатък от 2005 г.  

       V. Правомощия на Кмета на Община Варна във връзка с 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна за 2006 г. 

      VІ. Разглеждане на предложения за: 

- изменения и допълнения в “Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна”; 

- изменения и допълнения в Приложение № 1 към “Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна”; 

- отмяна на Приложение № 2 към “Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна” и  приемане на ново Приложение № 2. 

      VІІ. Разглеждане на предложение за решение относно даване 

съгласие при извършване на замени при отчуждаване на имоти за 

общински нужди по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС, дължимия данък 

добавена стойност, данъка по чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ да бъдат за сметка на 

Община Варна, както и неначисляване на такса режийни разноски по чл. 

61, ал. 1 от НРПУРОИ. 

       VІІІ. Създаване на Обществен комитет от изявени варненски 

общественици и експерти за публичен контрол по усвояване на средствата 

от облигационния заем на утвърдените от Общински съвет – Варна 

обекти. 

                  ІХ. Разглеждане на предложение за решение относно: 

      - средствата определени по бюджета на Община Варна за 2006 г. 

за съфинансиране на проекти да се изразходват след решение на 

Общински съвет – Варна конкретно за всеки отделен проект. 

 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 

Председател ПК “Финанси и бюджет” 

 

 



 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 45 

 

 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3202-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна: 

 

Приема бюджета за 2006 г., съгласно Единната бюджетна 

класификация. 
 

1.  ПРИХОДИ  (Пр. 1)  129 600 000 лв. 

*   Приходи за делегир. от държавата д-сти 46 818 131 лв. 

        - Преотстъпен данък по ЗОДФЛ 45 653 131 лв. 

        - Целева субс. за кап. разходи за ДД                              1 165 000 лв. 

  

*    Приходи за местни дейности                                            82 781 869 лв.  

      - Данъчни приходи 22 000 000 лв. 

     - Неданъчни приходи  38 148 839 лв. 

     - Държ. транс. от отмен. път. данък 2 821 400 лв.  

     - Преходен остатък от 2005 г. 5 101 561 лв.  

     - Облигационен заем 14 710 069 лв. 
 

 /за – 31, против – 4, въздържали се – 8/ 
 

 

 

2.  РАЗХОДИ по видове  (Пр. 2) 129 600 000 лв. 

 За държавни дейности, в т.ч.:    50 757 528 лв.  

- Финансирани от държавата: 46 818 131 лв.  

            а/ трансфер от ЗОДФЛ         45 653 131 лв. 

            б/ целева капиталова субсидия                   1 165 000 лв. 

 - Дофинансиране от местни приходи 3 939 397 лв.  

 За местни дейности  78 842 472 лв. 
 



/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 6, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 

3203-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна: 

Приема разходите по функции  (Пр. 3): 129 600 000 лв. 

          В т.ч. : 

 - Функция Общи държавни служби 11 591 000 лв. 

 - Функция Отбрана и сигурност 2 087 000 лв. 

 - Функция Образование          41 755 000 лв. 

 - Функция Здравеопазване 9 278 000 лв. 

 - Функция Социално осигуряване и подпом.  3 983 800 лв. 

 - Функция БКС 25 709 000 лв. 

 - Функция Почивно дело и култура 5 911 200 лв. 

 - Функция Икономически дейности 28 200 000 лв. 

 - Функция Други некласифицирани 1 085 000 лв. 
 

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

 

3204-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна: 

Приема разходи по дейности: 

- дейност Общинска администрация: Община, 

райони и кметства с населени места  (Пр. 5); 

- дейност Др. дейности по  икономика  (Пр. 6); 

- дейност Чистота  (Пр. 7) 15 160 000 лв. 

- дейност Озеленяване  (Пр. 8) 1 300 000 лв.                

- дейност Транспорт  (Пр. 9) 2 437 370 лв., 

 Общински съвет – Варна решава да бъдат отпускани 

ежемесечно 10 бр. безплатни карти за транспорт за цялата градска 

мрежа на сираци, като възлага на Кмета на Община Варна да определи 

реда и условията за ползване на тези карти. 



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

- Експлоатация, поддръжка и ремонт на улично   

осветление  (Пр. 16) 1 365 600 лв.  

- Проектиране и планиране  (Пр. 17) 950 000 лв.  

- дейност Пътища текущ, среден ремонт,  

        проектир. и строит. на улична мрежа  (Пр. 18) 17 346 160 лв. 

В т. ч: 4 486 000 лв. –  от мест. приходи 

 12 860 160 лв. –  от облигац. заем; 

- Междун. фестивали и местни прояви  (Пр. 13)1 447 559 лв. 

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

 

3205-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна: 

Приема Инвестиционна програма:  (Пр. 4) 25 889 160 лв. 

 -   от целева капиталова субсидия 1 165 000 лв. 

 -   от целева кап. субсидия от 2005 г.      800 000 лв. 

 -   от местни приходи: 23 924 160 лв. 
 

  (в. т. ч. от облигационен заем 14 710 069) 

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

 

3206-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 

и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет Варна: 

Приема численост на персонала, средна брутна работна заплата и 

фонд работна заплата по функции и дейности  (Пр. 10)  

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

3207-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна: 



Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни 

разходи съгл. чл. 26, ал. 1 от ПМС 14/31.01.06 г.  (Пр. 12) 

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

 

3208-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна: 

Приема лимит на целеви разходи по Бюджет 2006 г.: 

* Социално-битови разходи в размер  

3 % от начислените трудови възнаграждения 

за всички служители по функции и дейности; 

* Представителни разходи  (Пр. 11); 

* Средства за изплащане на стипендии 

 от местни приходи на сираци от СУПЗ; 6 300 лв. 

* Разходи за Социална програма  (Пр. 19); 700 000 лв. 

* Разходи за помощи за лечение на граждани 

 и социално слаби по решение на ОбС; 360 000 лв. 

* Разх. за погребения на соц. слаби и бездомни; 8 000 лв. 

* Разходи за издръжка на Приемника за кучета; 30 071 лв. 

* Разходи за репатриране на автомобили; 35 000 лв. 

* Субсидии за опери и опернофилх. Дружества 260 000 лв. 
 

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

3209-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна: 

Приема извънбюджетната план – сметка по фонд 

Приватизация за 2006 г. в съответствие с чл. 42 ал. 2 от ЗОБ: приходи – 

6 528 903 лв.; разходи – 6 308 795 лв.  (Пр. 14) 

/за – 37, против – 3, въздържали се – 1/ 
 



3210-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1, ал. 7, чл. 12 и 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и 

реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна реши: 

1. Дава съгласие за финансиране на реконструкция с енергийно-

ефективни осветителни тела на училищни сгради на територията на 

Община Варна, със сума в размер на 3 200 000 лв. (без ДДС).  

2.   Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедура по ЗОП 

за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Пълен 

инженеринг за реконструкция с енергийно-ефективни осветителни тела на 

системите за изкуствено осветление в училищни сгради на Община Варна” 

на стойност 3 200 000 лв. (без ДДС). 

 3.  Възложителят на обществената поръчка да заплати активите, 

придобити след изпълнението на същата (нови осветителни тела, 

отговарящи на хармонизираните с ЕС стандарти и реконструираната 

апаратура и кабелна мрежа, като в тяхната стойност се включат всички 

дейности, свързани с изпълнението на предмета на обществената поръчка) 

по лизингова схема за финансов лизинг със следните параметри: 

 Размер на лизинга 3 200 000 лв. (без ДДС); 

 Срок на изплащане на лизинговите вноски – 60 месеца; 

 Гратисен период (плащане само на лихва) – първите 6 месеца; 

 Лихва (върху остатъка от главницата) – 5,5 % на годишна база. 

Лихвата подлежи на актуализация и ще бъде окончателно фиксирана 

на датата на сключването на договора за лизинг; 

 Обезпечение – договор за залог на част от бъдещите местни приходи; 

 Погасителните вноски да бъдат извършвани съгласно приложения 

погасителен план. 

/за – 35, против – 1, въздържали се – 4/ 
 

 

3211-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна: 



Приема разпределение на преходния остатък от 2005 г. в 

размер на: 

  5 101 561 лв. 

 Ф-я БКС д-ст Чистота 2 040 795 лв. 

 Ф-Я БКС Други дейности БКС 800 000 лв. 

 Ф-я Образование д-ст Детски градини 1 200 000 лв. 

 Ф-я Здравеопазване д-ст Детски ясли 500 000 лв. 

 Ф-я Социални дейности Дом стари хора 165 453 лв. 

 Ф-я Социални дейности СУПЗ 340 155 лв. 

 Ф-я Социални дейности Соц. патронаж 55 158 лв. 

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

 

3212-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 1 и ал. 7 и  чл. 28 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г. и на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет 

Варна: 

Възлага на Кмета на общината: 

 * Да определи конкретните права и задължения на 

второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити; 

 * Да ограничава или спира финансиране на бюджетни 

организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 

дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление 

и контрол; 

 * Да актуализира общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в 

съответствие с волята на дарителите и спонсорите; 

 * Да информира Общинския съвет веднага, в подходяща 

форма за вида, размера и причините за просрочените задължения и 

вземания в случаите на натрупани просрочени задължения над 10 % спрямо 

общинските приходи, за набелязване мерки за тяхното намаляване и 

ликвидиране; 

 * Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други 

източници за съфинансиране на общински програми и проекти, след 

решение на Общинския съвет; 

 * Да разработва общински проекти за осигуряване на 

алтернативни източници на средства за реализиране на определените  

годишни цели на общината; 



 * Да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата 

от Общински съвет – Варна Наредба за условията и реда за съставянето, 

приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетните сметки на Община Варна. 

/за – 30, против – 3, въздържали се – 0/ 
 

3213-6-1. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, б. “в”, 

чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и чл.26 от Закона за закрила на детето, Общински 

съвет - Варна приема изменения и допълнения в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), както следва: 

Към чл. 35 се създава нова точка 4, със следния текст: 

“4. дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, 

настанено за отглеждане в приемно семейство съгл.чл.26, от Закона за 

закрила на детето”. 

Към чл. 39 се създава нова точка 4, със следния текст: 

“4. копие от заповедта на директора на Дирекция “Социално подпомагане” 

и копие от договора сключен с приемното семейство – в случаите по чл. 35, 

т. 4”. 

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

3213-6-2. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2, чл.8 и 

чл.9 от ЗМДТ, Общински съвет - Варна приема изменения и допълнения в 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), 

както следва : 

Чл.78, ал. 1 се изменя и придобива следния вид : 

“Чл. 78. (1) Общинският съвет определя цените на услугите, 

нерегламентирани по закон, по групи, както следва:  

1. услуги, извършвани от дирекции "Финансово-стопански дейности", 

"Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол " 

и районите по компетентност;  

2. услуги, извършвани от дирекция "Управление на човешките ресурси и 

вътрешен административен контрол" и районите по компетентност;  

3. услуги, извършвани от дирекция "Информационно-административно 

обслужване” и отдели "Информационно-административно обслужване" в 

районите;  

4. услуги, извършвани от дирекция "Финанси и бюджет" и районите по 

компетентност;  

5. услуги, извършвани от дирекция "Младежки дейности";  



6. услуги, извършвани от дирекция "Здравно развитие" и районите по 

компетентност;  

7. услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районите по 

компетентност;  

8. услуги, извършвани от дирекция "Стопански дейности и икономическо 

развитие" и районите по компетентност; 

9. услуги, извършвани от дирекция "Образование";  

10. услуги, извършвани от дирекция "Архитектура, градоустройство и 

устройствено планиране" и техническите служби към районите;  

11. услуги, извършвани от дирекция "Инженерна инфраструктура и 

благоустройство" и техническите служби към районите;  

12. копирни услуги, продажба на бланки, заверки и др., извършвани от 

дирекциите в община Варна и районите;  

13. услуги, извършвани от дирекция "Култура и духовно развитие" - в т.ч. 

РИМ, Регионална библиотека "Пенчо Славейков", Градска художествена 

галерия";  

14. други услуги, невключени в т.1 - 13, в т.ч.:  

- цени в Зоокът - Варна;  

- цени на почивните бази към община Варна;  

- цени на услуги в Младежки дом;  

- цена на право на разполагане на будки, павилиони и др. обекти върху 

терени общинска собственост по чл. 56 и § 17 от ЗУТ;  

- цена на сметоизвозване;  

- цени на услуги в ОП "Инвестиционна политика"  

- издаване на разрешение за продажба на сезонни стоки върху открити 

терени, общинска собственост (тротоари, улични платна, паркинги и др. 

терени), за които не се прилагат Наредба за разполагане на временни 

обекти за търговия”.  

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

 

3213-6-3. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, б. “а”, 

чл.8, чл.9 и чл. 62 и сл. от ЗМДТ, Общински съвет - Варна приема 

изменения в Приложение № 1  към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна (НОАМТЦУТОВ), както следва : 

Taкса за битови отпадъци 

«Чл. 18. Размерът на таксата се определя, както следва: 



1. Общински съвет – Варна определя такса за битови отпадъци за 

2006 г. пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти в 

размер на 1,69 на хиляда. По видове услуги таксата е както следва:  

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,96 на хиляда;  

- за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,27 на хиляда; 

- за почистване на териториите за обществено ползване - 0,46 на 

хиляда. 

2. Общински съвет – Варна определя такса върху   отчетната   

стойност   на нежилищните имоти на предприятията и върху данъчната 

оценка на нежилищните имоти на граждани в размер на 2,89 на хиляда. По 

видове услуги таксата е както следва:  

- за сметосъбиране и сметоизвозване - 1,61 на хиляда; 

- за обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0,47 на хиляда; 

- за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

- 0,81 на хиляда.  

3. Общински съвет – Варна определя размер на таксата за битови 

отпадъци за нежилищни имоти в зависимост от вида и броя на 

декларираните към 30 ноември на предходната година съдове за изхвърляне 

на битови отпадъци на предприятията по райони на 15 лв. за 1 куб.м 

некомпактирани битови отпадъци,  при честота на извозване, съгласно 

заповед № 3314/20.12.2005 г. на кмета на община Варна. 

  4. Фирмите, които притежават разрешение за събиране и 

транспортиране на битови отпадъци по реда на чл. 37, ал. 1, т. 1б от ЗУО 

/"Закон за управление на отпадъците"/, дължат такса за поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване». 

Отменят се двете таблици от Приложение № 1 към Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна, касаещи: 

 - Честота на извозване на различните видове съдове за жилищни и 

вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на юридически лица 

- Честота на извозване на различните видове съдове за нежилищни 

имоти на юридически лица 

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

 

3214-6-1. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 и чл.9 от 

ЗМДТ Общински съвет Варна отменя Приложение № 2  към Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ). 

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



 

3214-6-2. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 и чл.9 от 

ЗМДТ Общински съвет Варна приема ново “Приложение № 2”  към 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна, съгласно приложение. 

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

 

3215-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 от 

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

9302(97)/22.02.2006 г., Общински съвет – Варна дава съгласие при 

извършване на замени при отчуждаване на имоти за обществени нужди по 

реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС, свързани с реализиране на пробива на бул. 

“Цар Освободител”, дължимия данък добавена стойност и данъка по чл. 47, 

ал. 2 от ЗМДТ да бъдат за сметка на Община Варна, както и да не се 

начислява такса режийни разноски по чл. 61, ал. 1 от НРПУРОИ. 

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

 

 3216-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6   от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна реши: Средствата, определени по бюджета на Община Варна за 

2006 г. за съфинансиране на проекти да се изразходват след решение на 

Общински съвет – Варна конкретно за всеки отделен проект. 

/за – 40, 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

- откриване процедура за предоставяне на концесия - даване на 

разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване на 

обществени потребности в сграда етажен паркинг, в имот по АОС № 

3474/19.07.2005 год. - публична общинска собственост, представляващ - 

УПИ ІІ за етажен гараж, кв. 798, 17-ти микрорайон гр.Варна, при граници 

на имота:  ул. “Д-р Железкова”, УПИ ІІІ за комплексно жилищно 

строителство, ул. “Д-р Басанович” и УПИ І за озеленяване и дере и 

приемане на ред и условия за провеждане на търга с явно наддаване; 

 - откриване процедура за предоставяне на концесия - даване на 

разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване на 

обществени потребности в сграда етажен паркинг, в имот по АОС № 

3440/19.07.2005год. - публична общинска собственост, представляващ 

УПИ І за гараж, кв. 801, 17-ти микрорайон гр.Варна при граници:  ул. “Д-р 

Железкова”, УПИ ІІ за жилищно строителство, УПИ VІІ за гаражи, ул. “Д-

р Басанович” и ул. “Болград” и приемане на ред и условия за провеждане 

на търга с явно наддаване; 

 - обявяване за публична общинска собственост на имот частна 

общинска собственост,  находящ се в гр. Варна, площад “Петко 

Славейков”, кв. 143, 7-ми п.р., УПИ І; 

  - обявяване за публична общинска собственост на имот частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител”, 

кв. 682, 2-ри п.р., УПИ XІІІ – “паркинг”, целия с площ  4500 кв.м. – 

предмет на АОС № 1180/31.05.1999 г. ; 

 - обявяване за обществен паркинг част от имот-публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Мусала”, 8-ми п.р., кв. 41, УПИ 

ІІІ – “за озеленяване, паркинг и туристически информационен център”, 

целия с площ  2 570 кв.м. – предмет на АОС № 3529/19.08.2005 г.; 



- продажба чрез търг с явно наддаване по реда на Наредбата по чл. 

8 от ЗОС на обекти, които ще бъдат изградени в жилищен блок № 108, 

УПИ ІІІ, кв. 535 по плана на 14 м.р., бул. “Вл. Варненчик”, гр. Варна; 

 - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 

управление на ЦДГ “Звънче” № 39 на част от имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 66, ет. 1;  

 - даване на съгласие сумата от 97 154.50 (деветдесет и седем хиляди 

сто и петдесет и четири 0.50) лева, представляваща стойността на 

костюмите, притежавани и съхранявани досега от “Обреди” ЕООД,  да 

бъде отписана от активите на дружеството; 

 - вземане на решение Община Варна да не изкупува предложените 

от Община Ловеч 1 000 броя акции от капитала на “Общинска банка” АД; 

 - даване на съгласие за учредено право на строеж на 

“Електроразпределение – Варна” АД, Предприятие Варна върху 60 кв.м. 

от общински недвижим урегулиран поземлен имот VІІ-ТП, кв. 25 по плана 

на 23-ти п.р. на гр. Варна, ул. “Дружба”, гр. Варна; 

 - даване съгласие за създаване на акционерно дружество по смисъла 

на ТЗ с учредители-акционери Община Варна и  “СПОРТПРОЕКТ”-ЕАД; 

 - отмяна на решение на ОбС – Варна № 2043-8(37)/31.07.2002 г.; 

 - отмяна на решение на ОбС – Варна № 2065-5(38)/14.08.2002 г. 

Докл.: Пл. НАЧКОВ – Председател 

ПК “Собственост и стопанство” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 47 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3217-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.67, 

ал.1 чл.69, ал.1, т.7, чл.71 и чл.72 от ЗОС, при реда и условията за 

предоставяне на концесии от НУРПКОС и в изпълнение на Решения № 

2741-4/35/30.11.2005 год. и № 3061-16/25.01.2006 год. Общински съвет – 

Варна 

Р Е Ш И : 

1. Открива процедура за предоставяне на концесия - даване на 

разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване на 

обществени потребности в сграда етажен паркинг, в имот по АОС 

№3474/19.07.2005год.- публична общинска собственост, представляващ - 

УПИ ІІ за етажен гараж, кв.798, 17-ти микрорайон гр.Варна, при граници 

на имота:  ул. “Д-р Железкова”, УПИ ІІІ за комплексно жилищно 

строителство, ул. “Д-р Басанович” и УПИ І за озеленяване и дере.   



1.1. Предмет на концесията е изграждане на обект – етажен паркинг 

и извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности. 

1.2. Дейността ще се осъществява в етажен паркинг за 160 /сто и 

шестдесет/ автомобила и обслужващи площи, който ще бъде изграден в 

имот по АОС №3474/19.07.2005год. - публична общинска собственост, 

представляващ - УПИ ІІ за етажен гараж, кв.798, 17-ти микрорайон 

гр.Варна, при граници на имота:  ул. ”Д-р Железкова”, УПИ ІІІ за 

комплексно жилищно строителство, ул. “Д-р Басанович” и УПИ І за 

озеленяване и дере. 

2. Срок на концесията  - 25 /двадесет и пет/ години с възможност 

концесионния договор да бъде продължен с още 15 /петнадесет/ години 

при взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при 

условията на чл.3, ал.2 и 3 от Закона за концесиите и чл.68, ал.2 от Закона 

за общинската собственост. 

            2.1. Начален срок за осъществяване на концесията е датата на 

подписване на концесионния договор. 

3.  Концесионерът се определя чрез търг с явно наддаване. 

4. Определя депозит за участие в търга 17 000.00 /седемнадесет 

хиляди/ лева, които да се внесат по банкова сметка № 5023879638 , при 

«Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, б.к. 79078081 на 

Концедента. При подаването на заявленията за участие в търга се прилага 

банков документ удостоверяващ внесения депозит.  

4.1. Определя стъпка за наддаване в размер на 16 000.00 

/шестнадесет хиляди/ лева. 

4.2. Тръжните книжа се получават от стая 1205, тел. 052/659 137 в 

сградата на Община Варна, гр.Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, 

срещу представяне на документ за платени по сметка № 3023879608 , БИН 

7304000002 при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, б.к. 

79078081 на Концедента в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лева. 

5. Определя минимално концесионно възнаграждение както 

следва: 

5.1. Еднократно концесионно възнаграждение в размер на 

85 000.00/осемдесет и пет хиляди/ лева, дължимо при подписване на 

концесионния договор, платимо по сметка № 3023879505, БИН 

7311570009, при «Централна Кооперативна Банка»АД, клон Варна, б.к. 

79078081 на Концедента.  

5.2. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 

47.75/четиридесет и седем и 0.75/ % от годишния финансов резултат, 

преди данъчно облагане, от всички обекти от концесионната дейност на 

Концесионера по тази концесия,  но не по-малко от 170 000.00 /сто и 



седемдесет хиляди/ лева, платимо на равни вноски по сметка № 

3023879505, БИН 7311570009, при «Централна Кооперативна Банка»АД, 

клон Варна, б.к. 7907808 на Концедента, както следва: 

- първа вноска до 31 март на текущата година; 

- втора вноска до 30 юни на текущата година; 

- трета вноска до 30 септември на текущата година; 

- четвърта вноска 30 ноември на текущата година. 

6. Основни права и задължения на концесионера: 

 6.1. Да заплаща на концедента дължимата годишна концесионна 

вноска при условия и в срокове определени с концесионния договор, като 

предоставя в срок до 30 април на текущата година счетоводния баланс и 

отчета за приходите и разходите за предходната година.    

6.2. Да представи на концедента инвестиционна програма, относно 

осъществяване на дейността, предмет на концесията, идеен и работен 

инвестиционен проект на бъдещия обект. 

6.3. Да  изпълнява инвестиционната програма, която след 

съгласуване с концедента става неразделна част от концесионния договор. 

6.4. Да представи на Концедента приращенията и подобренията от 

имота, върху които се осъществява дейността предмет на концесията, след 

изтичане срока на концесионния договор, заедно с всички технически, 

информационни материали и документи. 

6.5. Да осигурява достъп на Концедента или оторизиран негов 

представител до обектите, предмет на концесията, както и цялата 

документация, свързана с осъществяването на концесията, с цел 

осъществяване контрол по изпълнение условията на концесията и на 

задълженията на концесионера по концесионния договор. 

6.6.  Да води аналитична счетоводна отчетност за дейностите, 

предмет на концесията. 

6.7. Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на 

обекта, околното пространство и обслужващата инфраструктура, върху 

който се осъществява дейността – предмет на концесията. 

6.8. Да изготви пълна проектносметна документация за обекта, 

предмет на концесията, която да се съгласува с Концедента и одобри от 

съответните инстанции. 

6.9. Да разработи работният проект, съгласно изискванията на 

Наредба № 6/26.11.2003год. за изграждане на достъпна среда в 

урбанизираните територии и Наредбата на Общински съвет – Варна за 

изграждане на общодостъпна среда в гр.Варна. 

6.10. Да не променя предмета на концесията и да използва обекта 

единствено по предназначенето му, предмет на концесията. 



6.11. След изтичане на срока на договора да предостави на 

концедента обекта, върху който се осъществява предметът на концесията, 

в отлично сътояние и годен за експлоатация. 

6.12. Да не извършва незаконно строителство. 

6.13. Да застрахова обекта предмет на концесията. 

6.14. Да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите по 

опазване и поддържане на обекта. 

6.15. Да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), 

националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, 

включително чрез предвиждане в инвестиционната му програма на 

средства и мерки за това. 

6.16. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията си по 

концесионния договор, освен по предвидения в закона ред. Опитът за 

прехвърляне на правата поражда основание за прекратяване на 

концесионния договор от страна на Концедента. 

6.17. Да не продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се 

разпорежда с обекта на концесията и/или инфраструктурните елементи и 

принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията.  

6.18. Да не учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или 

инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се 

включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 

елементите и принадлежностите е завършено или не. 

6.19. Да не извършва нито лично, нито чрез трети лица действия 

и/или бездействия, в резултат на които се цели прекратяване на 

публичната собственост на Концедента върху обекта на концесията и/или 

инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се 

включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 

елементите и принадлежностите е завършено или не. 

6.20. Да сезира концедента, когато трети лица нарушат правата му, 

предоставени му с договора за концесия, както и да иска намеса на 

концедента за отстраняване на нарушенията. 
6.21. Да извърши всички дейности по предоставената концесия съгласно закона 

и концесионния договор. 

7. Основни права и задължения на концедента:  

 7.1. Да получава редовно от Концесионера дължимата годишна 

концесионна вноска в срокове и при условия, определени с концесионния 

договор. 

 7.2. Да извършва контрол по изпълнение на задълженията на 

Концесионера и спазването на условията на концесията по всяко време. 



 7.3. Да оказва съдействие на Концесионера при осъществяване на 

концесията съгласно договорните клаузи. 

 7.4. Да не пречи на Концесионера да осъществява правата си по 

концесията, освен в случаите, определени с нормативен акт или с 

концесионния договор. 

 7.5. Да придобие правото на собственост от момента на тяхното 

възникване върху построения обект и доставените и монтирани 

съоръжения, инфраструктура, приращенията, както и пълната 

съпътствуваща документация. 

 7.6. Да прекрати едностранно договора за концесия при 

неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и 

условия по концесията. 

 7.7. Да има неограничен достъп до обекта, както и правото да 

получава всякаква допълнителна  информация и съответна документация. 

 7.8. Своевременно да съгласува предоставения от Концесионера 

комплексен план, инвестиционна програма, идеен и работен 

инвестиционен проект. 

      7.9. Да предостави и/или съдейства за предоставянето на Концесионера 

за ползване цялата налична техническа и друга документация, свързана с 

осъществяването на правата по договора за концесия. 

      7.10. Да съдейства на Концесионера за кандидатстване, получаване, 

запазване и продължаване действието на всички регистрации, разрешения 

и/или лицензии, които са необходими за осъществяване на концесията. 

 8. Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера по 

концесионния договор: 

8.1. Концесионерът представя безусловна неотменяема банкова 

гаранция  от банка с добър инвестиционен индекс за последните 3/три/ 

години, съгласно агенциите “Стандарт енд пуулс”, ”Муудис” и други за 

гарантиране изплащането на минималното задължително годишно 

концесионно възнаграждение в размер на 25/двадесет и пет/% от 

предвиденото в договора се представя на концедента в срок до 31.01 на 

текущата година. 

8.2. Концесионерът представя безусловна неотменяема банкова 

гаранция от банка с добър инвестиционен индекс за последните 3/три/ 

години, съгласно агенциите “Стандарт енд пуулс”, ”Муудис” и други за 

гарантиране на съгласуваните с концедента инвестиционни разходи общо 

за предвидените за съответната година обекти, като при сключване на 

концесионния договор в размер на 5/пет/ % от размера на годишната 

инвестиция по инвестиционната програма, а за всяка следваща година е в 

размер на 5/пет/ % от размера на годишната инвестиция по 



инвестиционната програма и се представя до 31. 01. на обезпечената 

година. 

8.3. Концесионерът представя на концедента неотменима банкова 

гаранция от банка с добър инвестиционен индекс за последните 3/три/ 

години, съгласно агенциите “Стандарт енд пуулс”, ”Муудис” и други за 

екологичен риск в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева при подписване 

на концесионния договор. 

8.4. След изтичане на гаранционния срок на обектът, определен с 

протокол за въвеждане в експлоатация, концесионерът получава обратно 

внесената гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната 

програма. 

9. Приложимо право и неустойки: 

9.1. Приложимо право по отношение на концесионния договор е 

българското. 

9.2. За неуредените случаи по сключването, изпълнението и 

прекратяването на концесионния договор се прилагат разпоредбите на 

част трета от Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

9.3. Всеки спор между страните по концесионния договор, който не 

може да се реши по взаимно съгласие, се решава по съдебен ред или чрез 

арбитраж, ако е предвидено в съответния договор. 

9.4. Страните по концесионния договор могат да приложат за 

несъгласия или спорове по съответния договор извънсъдебно решение. 

9.5. Неустойки при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение от 

страна на концесионера на договорните задължения се предвиждат в 

самия концесионен договор. 

10. Възлага на Кмета на Община Варна в 7 /седем/ дневен срок от 

обнародването на решението в Държавен вестник да назначи комисия за 

организиране провеждането на търг с явно наддаване. 

11. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за 

концесия с определения за спечелил търга с явно наддаване кандидат. 

 /за – 43, против – 0, въздържали се – 3/ 

 

 

 

 3218-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на 

Решения № 2741-4/35/30.11.2005год на Общински съвет – Варна, 

Общински съвет – Варна приема следния ред и условия за провеждане на 

търга с явно наддаване за осъществяване на концесията:  
 

1. Право на участие в търга имат:  



 физически лица –еднолични  търговци и юридически лица; 

 нямат данъчни задължения към държавата; 

 нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка от 

съответното подразделение на  Националната агенция по приходите; 

 нямат задължения към Община Варна; 

 извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 

5/пет/ години; 

 имат нетен годишен оборот за последните 3/три/ години не по-

малко от 1 500 000/един милион и петстотин хиляди/ лева 

годишно; 

 имат възвръщаемост на собствен капитал не по-малко от 9/девет/%; 

 има коефициент на ликвидност на собствения капитал не по-нисък 

от 1.5; 

 имат доказан опит в сферата на общественото обслужване, не по- 

малко от 3/три/години. 

 

2. Утвърждава необходимите документи за участие в търга:  

 заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи. 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически лица 

и физически лица – еднолични търговци /оригинал/.  

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

ликвидация – оригинал /за юридически лица/. 

 свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/.  

 удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на  Националната агенция по 

приходите. 

 заверен счетоводен баланс за последните 3/три/ години, съгласно 

Закона за счетоводството. 

 заверени копия от договори за изпълнение на дейности в сферата на 

общественото обслужване. 

 служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/.  

 декларация за данъчна регистрация – копие, заверено от съответната 

данъчна служба и БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по 

вписванията. 

 декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия.  



 декларация за извършен оглед на обекта; 

 договор за поверителност на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи;  

 комплексен инвестиционен план за осъществяване на концесията; 

 платежен документ за внесен депозит. Сумата да се преведе по 

сметка № 5023879638, банков код: 79078081 в “Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна. 

 платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 

срещу сумата от 2 000.00 /две хиляди/ лева, с включен ДДС, 

платима по сметка № 3023879608, БИН: 7304000002, банков код: 

79078081 в “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна. 

 

3. Утвърждава тръжна документация :  

 заявление за участие; 

 декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия;  

 декларация за извършен оглед на обекта; 

 договор за поверителност на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи – приложение №1;  

 информация за финансовите, икономическите , технологичните, 

екологичните и други параметри на предмета на концесията; 

 правен анализ за осъществяването на предмета на концесията; 

 изисквания относно съдържанието на комплексния план; 

 проект на концесионен договор – приложение №2; 

 плик за тръжната документация. 

 

 

       4. Определят и следните основни показатели за допустимост на 

комплексния инвестиционен план за осъществяване на концесията:  

 

   А. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Максимален срок за представяне на Концедента на комплексната 

инвестиционна програма – три месеца; 

2. Максимален срок за реализация на капиталните вложения – 

осемнадесет месеца; 



3. Минимален размер на капиталните вложения по комплексната 

инвестиционна програма, пряко вложени в обектите на осъществяване на 

концесията – 2 700 000 /два  милиона и седемстотин хиляди/ лева; 

4. Цена за основната услуга не по-малко от изчислената за периода, 

съгласно действащата “Методика за определяне на стартови базисни цени 

при отдаване под наем на общински нежилищни имоти”; 

5. Доказателства за изпълнение на  инвестиционната програма -  

банкова гаранция за добро изпълнение;  

6. Брой на разкритите работни места не по-малко от 13 /тринадесет/ 

души. 

 

Б. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 7. Съгласуване с Концедента на инвестиционните проекти в идейна и 

работна фаза; 

8. Предвиденият за  изграждане обект – етажен паркинг трябва 

отговаря на следните основни параметри: 

 Застроена площ – 1 300.00/хиляда и триста/ кв.м; 

 Разгъната застроена площ – 5 500.00/пет хиляди петстотин/ 

кв.м; 

 

Площоразпределение на различните функционални площи: 

 Паркинг – не по-малко от 2 500.00/две хиляди и 

петстотин/кв.м - 160 паркоместа/; 

 Вътрешни рампи и площ за движение на автомобили – не - 

повече от 2 000.00кв.м; 

 Площ обслужваща основната дейност /включително 

техническа/ –  не-повече от 250.00/двеста и петдесет/кв.м; 

 Площ за допълнителни услуги не повече от 250.00/двеста и 

петдесет/кв.м. 

9. Основни видове услуги предлагани в обекта: 

 Паркиране; 

 Охрана; 

 Техническо обслужване на автомобили; 

 Почистване на автомобили; 

 Допълнителни услуги. 

10. Основни инсталации /сертифицирани по ISO/: 

 електрически инсталации и крайни елементи /енерго-

спестяващи/; 

 водопроводни инсталации; 



 канализационна инсталация; 

 вентилационна система /при необходимост/; 

 електронна система за таксиране и отчет на достъпа за 

ползване;  

 пожароизвестителна и/или пожарогасителна системи; 

 сигнално-охранителна система; 

 други. 

  11. Изграждане на необходимата инженерна инфраструктура, 

включително изместване на съществуващи мрежи и проводи; 

 12. Изграждане на информационна система, включваща светлинни 

насочващи елементи, указателни табели и табла; 

 

В. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА 

13. Създаване на условия за достъп в обектите, предмет на 

концесията, съгласно изискванията на Наредба № 6/26.11.2003год. за 

изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и Наредбата на 

Общински съвет – Варна за изграждане на общо достъпна среда в 

гр.Варна; 

        14. Обособяване в обекта, предмет на концесията, места за паркиране 

инвалиди /не по-малко от пет места/ и минимум на една санитарна 

клетка за инвалиди; 
 

Г. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗЕЛЕНАТА ПЛОЩ 

15. Мерки за озеленяване, облагородяване и поддържане на 

прилежащата на обектите територия; 

       16. Площ за озеленяване не по-малко от 355.00 /триста петдесет и 

пет/кв.м; 

       17. Вид на предвидените трайни растителни видове за залесяване; 

       18. Предвидени мерки за защита на зелените площи. 

/за 37, против – 0, въздържали се – 2/ 

3219-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.67, 

ал.1 чл.69, ал.1, т.7, чл.71 и чл.72 от ЗОС, при реда и условията за 

предоставяне на концесии от НУРПКОС и в изпълнение на Решения № 

2740-4/35/30.11.2005 год и № 3060-16/25.01.2006 год. Общински съвет – 

Варна 

                                                 

Р Е Ш И : 

1. Открива процедура за предоставяне на концесия - даване на 

разрешение за изграждане и извършване на дейност за задоволяване на 



обществени потребности в сграда етажен паркинг, в имот по АОС 

№3440/19.07.2005год.- публична общинска собственост, представляващ 

УПИ І за гараж, кв.801, 17-ти микрорайон гр.Варна при граници:  ул. ”Д-р 

Железкова”, УПИ ІІ за жилищно строителство, УПИ VІІ за гаражи, ул. “Д-

р Басанович” и ул. ”Болград”. 

1.1. Предмет на концесията е изграждане на обект – етажен паркинг 

и извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности. 

1.2. Дейността ще се осъществява в етажен паркинг за 140 /сто и 

четиридесет/ автомобила и обслужващи площи, който ще бъде изграден в 

имот по АОС 3440/19.07.2005год. - публична общинска собственост, 

представляващ УПИ І за гараж, кв.801, 17-ти микрорайон гр.Варна при 

граници:  ул. ”Д-р Железкова”, УПИ ІІ за жилищно строителство, УПИ 

VІІ за гаражи, ул. “Д-р Басанович” и ул. ”Болград”. 

 2. Срок на концесията - 25 /двадесет и пет/ години с възможност 

концесионния договор да бъде продължен с още 15 /петнадесет/ години 

при взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при 

условията на чл.3, ал.2 и 3 от Закона за концесиите и чл.68, ал.2 от Закона 

за общинската собственост. 

            2.1. Начален срок за осъществяване на концесията е датата на 

подписване на концесионния договор. 

3.  Концесионерът се определя чрез търг с явно наддаване. 

4. Определя депозит за участие в търга 19 000 /деветнадесет 

хиляди/ лева, които да се внесат по банкова сметка № 5023879638 , при 

«Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, б.к. 79078081 на 

Концедента. При подаването на заявленията за участие в конкурса се 

прилага банков документ удостоверяващ внесения депозит.  

4.1. Определя стъпка за наддаване в размер на 18 000.00 

/осемнадесет хиляди/лева. 

4.2. Тръжните книжа се получават от стая 1205, тел. 052/659 137 в 

сградата на Община Варна, гр.Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, 

срещу представяне на документ за платени по сметка № 3023879608 , БИН 

7304000002 при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, б.к. 

79078081 на Концедента в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лева. 

      5. Определя минимално концесионно възнаграждение както 

следва: 

5.1. Еднократно концесионно възнаграждение в размер на 

93 000.00/деветдесет и три хиляди/ лева, дължимо при подписване на 

концесионния договор, платимо по сметка № 3023879505, БИН 

7311570009, при «Централна Кооперативна Банка»АД, клон Варна, б.к. 

79078081 на Концедента.  



5.2. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 

59.89/петдесет и девет и 0.89/ % от годишния финансов резултат, преди 

данъчно облагане, от всички обекти от концесионната дейност на 

Концесионера по тази концесия,  но не по-малко от 187 000.00 /сто и 

осемдесет и седем хиляди/ лева, платимо на равни вноски по сметка № 

3023879505, БИН 7311570009, при «Централна Кооперативна Банка»АД, 

клон Варна, б.к. 7907808 на Концедента, както следва: 

- първа вноска до 31 март на текущата година; 

- втора вноска до 30 юни на текущата година; 

- трета вноска до 30 септември на текущата година; 

- четвърта вноска 30 ноември на текущата година. 

 

6. Основни права и задължения на концесионера: 

 6.1. Да заплаща на концедента дължимата годишна концесионна 

вноска при условия и в срокове определени с концесионния договор, като 

предоставя в срок до 30 април на текущата година счетоводния баланс и 

отчета за приходите и разходите за предходната година .    

6.2. Да представи на концедента инвестиционна програма, относно 

осъществяване на дейността, предмет на концесията, идеен и работен 

инвестиционен проект на бъдещия обект. 

6.3. Да  изпълнява инвестиционната програма, която след 

съгласуване с концедента става неразделна част от концесионния договор. 

6.4. Да представи на Концедента приращенията и подобренията от 

имота, върху които се осъществява дейността предмет на концесията, след 

изтичане срока на концесионния договор, заедно с всички технически, 

информационни материали и документи. 

6.5. Да осигурява достъп на Концедента или оторизиран негов 

представител до обектите, предмет на концесията, както и цялата 

документация, свързана с осъществяването на концесията, с цел 

осъществяване контрол по изпълнение условията на концесията и на 

задълженията на концесионера по концесионния договор. 

6.6.  Да води аналитична счетоводна отчетност за дейностите, 

предмет на концесията. 

6.7. Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на 

обекта, околното пространство и обслужващата инфраструктура, върху 

който се осъществява дейността – предмет на концесията. 

6.8. Да изготви пълна проектносметна документация за обекта, 

предмет на концесията, която да се съгласува с Концедента и одобри от 

съответните инстанции. 



6.9. Да разработи инвестиционния проект, съгласно изискванията на 

Наредба № 6/26.11.2003год. за изграждане на достъпна среда в 

урбанизираните територии и Наредбата на Общински съвет – Варна за 

изграждане на общодостъпна среда в гр.Варна. 

6.10. Да не променя предмета на концесията и да използва обекта 

единствено по предназначенето му, предмет на концесията. 

6.11. След изтичане на срока на договора да предостави на 

концедента обекта, върху който се осъществява предметът на концесията, 

в отлично сътояние и годен за експлоатация. 

6.12. Да не извършва незаконно строителство. 

6.13. Да застрахова обекта предмет на концесията. 

6.14. Да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите по 

опазване и поддържане на обекта. 

6.15. Да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), 

националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, 

включително чрез предвиждане в инвестиционната му програма на 

средства и мерки за това. 

6.16. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията си по 

концесионния договор, освен по предвидения в закона ред. Опитът за 

прехвърляне на правата поражда основание за прекратяване на 

концесионния договор от страна на Концедента. 

6.17. Да не продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се 

разпорежда с обекта на концесията и/или инфраструктурните елементи и 

принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията.  

6.18. Да не учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или 

инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се 

включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 

елементите и принадлежностите е завършено или не. 

6.19. Да не извършва нито лично, нито чрез трети лица действия 

и/или бездействия, в резултат на които се цели прекратяване на 

публичната собственост на Концедента върху обекта на концесията и/или 

инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се 

включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 

елементите и принадлежностите е завършено или не. 

6.20. Да сезира концедента, когато трети лица нарушат правата му, 

предоставени му с договора за концесия, както и да иска намеса на 

концедента за отстраняване на нарушенията. 

6.21. Да извърши всички дейности по предоставената концесия 

съгласно закона и концесионния договор. 



7. Основни права и задължения на концедента: 

 7.1. Да получава редовно от Концесионера дължимата годишна 

концесионна вноска в срокове и при условия, определени с концесионния 

договор. 

 7.2. Да извършва контрол по изпълнение на задълженията на 

Концесионера и спазването на условията на концесията по всяко време. 

 7.3. Да оказва съдействие на Концесионера при осъществяване на 

концесията съгласно договорните клаузи. 

 7.4. Да не пречи на Концесионера да осъществява правата си по 

концесията, освен в случаите, определени с нормативен акт или с 

концесионния договор. 

 7.5. Да придобие правото на собственост от момента на тяхното 

възникване върху построения обект, доставените и монтирани 

съоръжения, инфраструктура, приращенията, както и пълната 

съпътствуваща документация. 

 7.6. Да прекрати едностранно договора за концесия при 

неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и 

условия по концесията. 

 7.7. Да има неограничен достъп до обекта, както и правото да 

получава всякаква допълнителна  информация и съответна документация. 

 7.8. Своевременно да съгласува предоставения от Концесионера 

комплексен план, инвестиционна програма, идеен и работен 

инвестиционен проект. 

          7.9. Да предостави и/или съдейства за предоставянето на 

Концесионера за ползване цялата налична техническа и друга 

документация, свързана с осъществяването на правата по договора за 

концесия. 

         7.10. Да съдейства на Концесионера за кандидатстване, получаване, 

запазване и продължаване действието на всички регистрации, разрешения 

и/или лицензии, които са необходими за осъществяване на концесията. 

  

 8. Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера по 

концесионния договор. 

8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от банка с добър 

инвестиционен индекс за последните 3/три/ години, съгласно агенциите 

“Стандарт енд Пуулс”, ”Муудис” и други за гарантиране изплащането на 

минималното задължителтелно годишно концесионно възнаграждение в 

размер на 25/двадесет и пет/ % от предвиденото в договора се представя 

на концедента в срок до 31.01 на текущата година. 



8.2. Концесионерът представя безусловни неотменяеми банкови 

гаранции от банка с добър инвестиционен индекс за последните 3/три/ 

години, съгласно агенциите “Стандарт енд пуулс”, ”Муудис” и други за 

гарантиране на съгласуваните с концедента инвестиционни разходи за 

съответната година по основния обект и подобекти, като при сключване 

на концесионния договор в размер на 5/пет/ % от размера на годишната 

инвестиция по инвестиционната програма, а за всяка следваща година е в 

размер на 5/пет/ % от размера на годишната инвестиция по 

инвестиционната програма и се представя до 31. 01. на обезпечената 

година. 

8.3. Концесионерът представя на концедента неотменима банкова 

гаранция от банка с добър инвестиционен индекс за последните 3/три/ 

години, съгласно агенциите “Стандарт енд пуулс”, ”Муудис” и други  за 

екологичен риск в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева при подписване 

на концесионния договор. 

8.4. След изтичане на гаранционния срок за основния обект и всички 

подобекти, определен с протокол за въвеждане в експлоатация, 

концесионерът получава обратно внесената гаранция, обезпечаваща 

изпълнението на инвестиционната програма. 

 

9. Приложимо право и неустойки: 

      9.1. Приложимо право по отношение на концесионния договор е 

българското. 

9.2. За неуредените случаи по сключването, изпълнението и 

прекратяването на концесионния договор се прилагат разпоредбите на 

част трета от Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

9.3. Всеки спор между страните по концесионния договор, който не 

може да се реши по взаимно съгласие, се решава по съдебен ред или чрез 

арбитраж, ако е предвидено в съответния договор. 

9.4. Страните по концесионния договор могат да приложат за 

несъгласия или спорове по съответния договор извънсъдебно решение. 

9.5. Неустойки при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение от 

страна на концесионера на договорните задължения се предвиждат в 

самия концесионен договор. 

10. Възлага на Кмета на Община Варна в срок от 7/седем/ дневен от 

обнародването на решението в Държавен вестник да назначи комисия за 

организиране провеждането на търг с явно наддаване. 

11. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за 

концесия с определения за спечелил търга с явно наддаване кандидат. 

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



               

 

 3220-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на 

Решение № 2740-4/35/30.11.2005 год на Общински съвет – Варна, 

Общински съвет – Варна приема следния ред и условия за провеждане на 

търга с явно наддаване за осъществяване на концесията:  

           

1. Право на участие в търга имат:  

 физически лица – еднолични търговци  и юридически лица; 

 нямат данъчни задължения към държавата; 

 нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка от 

съответното подразделение на  Националната агенция по приходите; 

 нямат задължения към Община Варна; 

 извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 

5/пет/ години; 

 да имат нетен годишен оборот за последните 3/три/ години не по-

малко от 1 500 000/един милион и петстотин хиляди/ лева 

годишно; 

 имат възвръщаемост на собствен капитал не по-малко от 9/девет/%; 

 има коефициент на ликвидност на собствения капитал не по-нисък 

от 1.5; 

 имат доказан опит в сферата на общественото обслужване, не по- 

малко от 3/три/години. 

 

2. Утвърждава необходимите документи за участие в търга:  

 заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи. 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически лица 

и физически лица – еднолични търговци /оригинал/.  

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

ликвидация – оригинал /за юридически лица/. 

 свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/.  

 удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на  Националната агенция по 

приходите. 

 заверен счетоводен баланс за последните 3/три/ години, съгласно 

Закона за счетоводството. 



 заверени копия от договори за изпълнение на дейности в сферата на 

общественото обслужване. 

 служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/.  

 декларация за данъчна регистрация – копие, заверено от съответната 

данъчна служба и БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по 

вписванията. 

 декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия.  

 декларация за извършен оглед на обекта; 

 договор за поверителност на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи;  

 комплексен инвестиционен план за осъществяване на концесията; 

 платежен документ за внесен депозит. Сумата да се преведе по 

сметка № 5023879638, банков код: 79078081 в “Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна. 

 платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 

срещу сумата от 2 000.00 /две хиляди/ лева, с включен ДДС, 

платима по сметка № 3023879608, БИН: 7304000002, банков код: 

79078081 в “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна. 

 

3. Утвърждава тръжна документация :  

 заявление за участие; 

 декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия;  

 декларация за извършен оглед на обекта; 

 договор за поверителност на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи – приложение №1;  

 информация за финансовите, икономическите , технологичните, 

екологичните и други параметри на предмета на концесията; 

 правен анализ за осъществяването на предмета на концесията; 

 изисквания относно съдържанието на комплексния план; 

 проект на концесионен договор –приложение №2; 

 плик за тръжната документация. 

 

4.  Определят и следните основни показатели за допустимост на 

комплексния инвестиционен план за осъществяване на концесията:  



   А. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Максимален срок за представяне на Концедента на комплексната 

инвестиционна програма – три месеца; 

2. Максимален срок за реализация на капиталните вложения – 

осемнадесет месеца; 

3. Минимален размер на капиталните вложения по комплексната 

инвестиционна програма, пряко вложени в обектите на осъществяване на 

концесията – 1 800 000 /един  милион и осемстотин хиляди/ лева; 

4. Цена за основната услуга не по-малко от изчислената за периода, 

съгласно действащата “Методика за определяне на стартови базисни цени 

при отдаване под наем на общински нежилищни имоти”; 

5. Банкова гаранция за изпълнение на  инвестиционната програма до 

края на изпълнението и;  

6. Брой на разкритите работни места не по-малко от 11 /единадесет/ 

души. 

Б. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 7. Съгласуване с Концедента на инвестиционните проекти в идейна и 

работна фаза; 

8. Предвиденият за  изграждане обект – етажен паркинг трябва 

отговаря на следните основни параметри: 

 Застроена площ – 1 250.00/хиляда двеста и петдесет/кв.м; 

 Разгъната застроена площ – 3 750.00/три хиляди седемстотин 

и петдесет/кв.м; 

Площоразпределение на различните функционални площи: 

 Паркинг – не по-малко от 1 800.00/хиляда и осемстотин/кв.м - 

140 паркоместа; 

 Вътрешни рампи и площ за движение на автомобили – не - 

повече от 1 500.00/хиляда и петстотин/кв.м; 

 Площ обслужваща основната дейност /включително 

техническа/ –  не-повече от 200.00/двеста/кв.м; 

 Площ за допълнителни услуги не повече от 150.00/сто и 

петдесет/кв.м. 

9. Основни видове услуги предлагани в обекта: 

 Паркиране; 

 Охрана; 

 Техническо обслужване на автомобили; 

 Почистване на автомобили; 

 Допълнителни услуги. 

10. Основни инсталации /сертифицирани по ISO/: 



 електрически инсталации и крайни елементи /енерго-

спестяващи/; 

 водопроводни инсталации; 

 канализационна инсталация; 

 вентилационна система /при необходимост/; 

 електронна система за таксиране и отчет на достъпа за 

ползване;  

 пожароизвестителна и/или пожарогасителна система; 

 сигнално-охранителна система; 

 други. 

 

  11. Изграждане на необходимата инженерна инфраструктура, 

включително изместване на съществуващи мрежи и проводи; 

 12. Изграждане на информационна система, включваща светлинни 

насочващи елементи, указателни табели и табла; 

В. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА 

13. Създаване на условия за достъп в обектите, предмет на 

концесията, съгласно изискванията на Наредба № 6/26.11.2003год. за 

изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и Наредбата на 

Общински съвет – Варна за изграждане на общо достъпна среда в 

гр.Варна; 

        14. Обособяване в обекта, предмет на концесията, места за паркиране 

инвалиди /не по-малко от пет места/ и минимум на една санитарна 

клетка за инвалиди; 

Г. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗЕЛЕНАТА ПЛОЩ 

15. Мерки за озеленяване, облагородяване и поддържане на 

прилежащата на обектите територия; 

       16. Площ за озеленяване не по-малко от 175.00/сто седемдесет и 

пет/кв.м; 

       17. Вид на предвидените трайни растителни видове за залесяване; 

       18. предвидени мерки за защита на зелените площи. 

 /за – 37, против – 0, въздържали се – 2/ 
 

 3221-7-1. На основание чл. 36, предл. 3 от “Правилник за 

организация и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии  а 

взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – 

Варна решава да бъдат оттеглени от разглеждане на Четиридесетото 

заседание на ОбС проекти за решения от ПК “Собственост и стопанство” 



за обявяване за публична общинска собственост на имоти частна 

собственост, както следва: 

 - гр. Варна, площад “Петко Славейков”, кв. 143, 7-ми п.р., УПИ І 

– “за градина, паркинг и обществено ползване”, целия с площ  4 457 кв.м. 

– предмет на АОС № 2824/29.01.2004 г.; 

- гр. Варна, бул. “Цар Освободител”, кв. 682, 2-ри п.р., УПИ XІІІ 

– “паркинг”, целия с площ  4500 кв.м. – предмет на АОС № 

1180/31.05.1999 г.;   

- гр. Варна, ул. “Мусала”, 8-ми п.р., кв. 41, УПИ ІІІ – “за 

озеленяване, паркинг и туристически информационен център”, целия с 

площ  2 570 кв.м. – предмет на АОС № 3529/19.08.2005 г. 

  /за – 32, против – 8, въздържали се – 5/ 

 

3221-7-2. На основание чл. 36, предл. 3 от “Правилник за 

организация и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии  а 

взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – 

Варна решава предложенията за имотите визирани в решение на ОбС № 

3221-7-1 да бъдат преразгледани и обсъдени допълнително на съвместно 

заседание на ПК “Собственост и стопанство” и ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

Общината и населените места”, които на следващото заседание на 

Общинския съвет да внесат предложения за решения. 

 /за – 32, против – 11, въздържали се – 2/ 
 

3222-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 92, ал. 1 и 

чл. 93 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 19 от ЗЗД и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/3/12.01.2006 г., Общински 

съвет - Варна  възлага на Кмета на Община Варна да бъде извършена 

продажба чрез търг с явно наддаване по реда на Наредбата по чл. 8 от ЗОС 

на обекти, които ще бъдат изградени в жилищен блок № 108, УПИ ІІІ, кв. 

535 по плана на 14 м.р., бул. “Вл. Варненчик”, гр. Варна по архитектурен 

проект, след извършено ценообразуване и изготвена пазарна оценка за 

всеки продаван обект от лицензиран оценител.  

 Възлага на Кмета на Община Варна да сключи предварителни 

договори със спечелилия търга за всеки отделен обект, участник, като 

предварителния договор следва да бъде вписан в Службата по 

Вписванията. Набраните средства от продажбата на жилищните и 

нежилищните имоти целево да бъдат използвани за строителство на 

горепосочения имот.  



 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на 

разпоредителните сделки, включително и сключване на окончателни 

договори след изграждането на обектите в жилищния болк. 

 Задължава Кмета на Община Варна всяко шестмесечие след 

вземане на настоящото решение за информира Общинския съвет за хода 

на строителството и стойността на изразходваните средства до 

окончателното въвеждане в експлоатация на жилищния блок.     

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

 

3223-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 

12, ал. 1 и чл.4 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 6 от НРПУРОИ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/12/01.03.2006 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен за 

безвъзмездно управление на ЦДГ “Звънче” № 39 на част от имот – частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 66, 

ет. 1 представляващ занималня, състояща се от помещения, санитарни 

възли и коридори разположени на първи етаж от 16-етажен жилищен блок, 

с обща застроена площ 175.54 кв.м. 

 За имота има съставен АОС № 1480/28.12.1999 г., целия с площ 

188.54 кв.м. 

 Безвъзмездното управление се учредява на ЦДГ “Звънче” № 39 за 

срок от 10 години 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно управление с директора на ЦДГ 

“Звънче” № 39. 

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

 

 3224-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. Т. 3 

от ТЗ и по предложение на  Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-

9302/8/26.01.2006 г.,Общинският съвет дава съгласие сумата от 97 154.50 

(деветдесет и седем хиляди сто и петдесет и четири 0.50) лева, 

представляващи стойността на част от костюмите, притежавани и 

съхранявани досега от “Обреди” ЕООД,  да бъдат отписани от активите на 

дружеството, съгласно приложения № 1,2 и 3. 

/за – 36, против – 1, въздържали се – 2/ 

 

 

 



 3225-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9906/6/10.02.2006 г. 

и приложено към него писмо-предложение от Община Ловеч с вх. № РД-6-

9906/6/17.01.2006 г., Общински съвет – Варна взема решение да не 

изкупува предложените от Община Ловеч 1 000 броя акции от капитала на 

“Общинска банка” АД. 

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

 

 3226-7. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 

4 от ЗОС във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-0400/58/17.03.2006 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да 

учреди право на строеж на “Електроразпределение – Варна” АД, 

Предприятие Варна върху 60 кв.м. от общински недвижим урегулиран 

поземлен имот VІІ-ТП, кв. 25 по плана на 23-ти п.р. на гр. Варна, ул. 

“Дружба”, гр. Варна, целия с площ от 98 кв.м., предназначен за 

изграждане на  трафопост съгласно действащия план за застрояване по 

пазарни цени. 

                    Описаният имот е частна общинска собственост на основание   

АОС № 3599 /28.11.2005 г. 

 Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на 

строеж на “Електроразпределение – Варна” АД, Предприятие Варна на 

стойност, определена от лицензиран оценител в размер на 16 500 лв. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 

Договор с “Електроразпределение – Варна” АД, Предприятие Варна. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 

П Р О Е К Т       З А       Р Е Ш Е Н И Е : 

 3227-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/15/28.03.2006 

г., Общински съвет – Варна отменя Решения № 2043-8(37)/31.07.2002 г. и 

№ 2065-5(38)14.08.2002 г. на Общински съвет – Варна. 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 20, против – 6, въздържали се – 21, отсъстват – 4/ 

 Решението не се приема. 

 

  3228-7. 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 

34, ал. 5 от ЗОС и във връзка с предложение от Кмета на Община Варна с 



вх. № РД-6-2600/179/28.03.2006 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

за създаване на акционерно дружество по смисъла на ТЗ с учредители – 

акционери: Община Варна и “СПОРТПРОЕКТ” ЕАД, регистрирано по ф.д. 

№ 245/2006 г. в Софийски окръжен съд, представлявано от Изпълнителния 

директор Димитър Стоянов Димитров, със седалище гр. Самоков и адрес 

на управление КК “Боровец”, хотел “Ела”, регистрационно удостоверение 

на регистър “БУЛСТАТ” № 240017687, с цел възстановяване и ползване по 

предназначение на СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ЛОКОМОТИВ”, разположен 

на територията на УПИ “Физкултурно дружество Локомотив” по плана на 

26-ти п.р. на гр. Варна. 

2. Задължава Кмета на Община Варна в 15 дневен срок след 

вземането на настоящото решение да изготви и представи в Общинския 

съвет: 

         - предложение за апортното участие на Община Варна в бъдещото 

търговско дружество с предмет на дейност – възстановяване и ползване на 

Спортен комплекс “Локомотив”; 

- становище за правните възможности за реализиране на идейния 

проект на “Спорт проект” ЕАД 

- предложение за спортна база на детско-юношеската школа на 

ПФК “Спартак”. 

 /за – 43, против – 0, въздържали се – 3/ 

 

 

 

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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка осма 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 на направените проучвания за автоматизирано 

управление на уличното осветление и възлагане на общинската 

администрация през настоящата година в рамките на бюджета да бъдат 

заложени средства за изработване на задание; 

- непредоставяне функции от Кмета на Община Варна на Зам.Кмет 

на Община Варна; 

- предоставяне на функции от Кмета на Община Варна на Главния 

архитект на Община Варна; 

- предоставяне на функции от Кмета на Община Варна на Кметовете 

на Райони към Община Варна; 

- задължаване на Кмета на Община Варна в срок от 1 месец да 

представи: 

* информация за действащия регулационен и застроителен 

план на територията на 21 м. р., ж.к. “Бриз”, брой издадени разрешения за 

строеж и брой издадени констативни актове за нарушения; 

* конкретна програма за изграждане на инженерната 

инфраструктура на територията на 21 м. р., ж.к. “Бриз”. 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, 

организация и развитие на територията на 

общината и населените места” 

 

 

 



 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3229-8. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6  и 

чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с изпратена информация от 

дирекция “ИИБ” с вх. № ИИБ-6-9300(2)/02.03.2006 г., Общински съвет – 

Варна приема направените проучвания за автоматизирано управление на 

уличното осветление и възлага на общинската администрация през 

настоящата година в рамките на бюджета да бъдат заложени средства за 

изработване на задание. Проучванията да бъдат неразделна част от 

схемите, които се разработват при Общия устройствен план. 

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

 

3230-8. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, § 1, ал. 3 от ДР на 

ЗУТ и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-

9300(11)/01.03.2006 г., Общински съвет – Варна решава да не се 

предоставят функции от Кмета на Община Варна на Зам.Кмет на Община 

Варна за одобряване със заповед подробните устройствени планове по 

смисъла на чл. 129, ал. 2 и с обхват по чл. 128, ал. 3 и вид по чл. 110 ЗУТ. 

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

  

3231-8. На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, § 1, ал. 3 от ДР на 

ЗУТ и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-

9300(11)/01.03.2006 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 

предоставени функции от Кмета на Община Варна на Главния архитект на 

Община Варна, както следва: 

1. Предоставя функциите си да разрешава изработването на 

Подробни устройствени планове по смисъла на чл.124, ал.3 от ЗУТ, за 

които на зам. кмета е предоставена функцията да ги одобрява със заповед 

2. Предоставя функцията си да разрешава изработване на план – 

извадка от изработван проект за подробен устройствен план по смисъла на 

чл.133 от ЗУТ 

3. Предоставя функцията си по чл.135 от ЗУТ да допуска с 

мотивирано предписание да се изработват проекти за изменения на 

подробни устройствени планове. 



4. Предоставя функцията си по чл.150, ал.1 от ЗУТ да разреши 

изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива въз 

основа на мотивирано искане. 

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

 

3232-8. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, § 1, ал. 3 от ДР на 

ЗУТ и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-

9300(11)/01.03.2006 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 

предоставени функции от Кмета на Община Варна на Кметовете на 

Райони към Община Варна, както следва: 

 

1. Предоставя функцията си по чл.5, ал.4 от ЗУТ да назначават 

районни експертни съвети за устройство на територията за съответните 

райони – “Одесос”, “Приморски”, “Младост”, “Аспарухово”, 

“Вл.Варненчик”. 

2. Предоставя функцията си по чл.5, ал.5 от ЗУТ на районните 

кметове да организират подържането на архив на издадените строителни 

книжа, регистър на всички решения за изработване на ПУП и на 

измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър 

на въведените в експлоатация строежи от съответния район. 

3. Предоставя функцията си да разрешават изработването на 

Подробни устройствени планове и техни изменения по смисъла на 

чл.124, ал.3 от ЗУТ в обхват по чл.128, ал.3 и вид по чл.110, ал.1, т.3 

/относно допълващото застрояване, стопански и второстепенни постройки 

по Глава ІІІ, Раздел VІІ за кварталите и поземлените имоти по смисъла на 

чл.112, ал.2, т.3/ и чл.110, ал.1, т.4 от ЗУТ. 

4. Предоставя функцията си  да одобряват със заповед Подробни 

устройствени планове и техни изменения по смисъла на чл.129, ал.2 от 

ЗУТ в обхват по чл.128, ал.3 и вид по чл.110, ал.1, т.3 /относно 

допълващото застрояване, стопански и второстепенни постройки по Глава 

ІІІ, Раздел VІІ за кварталите и поземлените имоти по смисъла на чл.112, 

ал.2, т.3/ и чл.110, ал.1, т.4 от ЗУТ. 

5. Предоставя функцията си да разрешават изработването на 

Подробни устройствени планове по смисъла на чл.124, ал.3 от ЗУТ в 

обхват по чл.109, ал.2 във връзка със чл.128, ал.3 и вид по чл.110, ал.1, т.3, 

за териториите определени с околовръстен полигон за селищни 

образувания с местно значение, приети  с решение на №322-4 от 

29.05.2000г. на Общински съвет Варна -  без тези, включени в 

строителните граници /”Изгрев”, “Св.Никола”, част от “Зеленика”/ и 

курортните зони /”Чайка”, “Прибой”/.  



6. Предоставя функцията си да одобряват със заповед подробни 

устройствени планове по смисъла на чл.129, ал.2 в обхват по чл.128, ал.3 в 

обхват по чл.109, ал.2 във връзка със и вид по чл.110, ал.1, т.3 за 

териториите определени с околовръстен полигон за селищни образувания 

с местно значение, приети  с решение на №322-4 от 29.05.2000г. на 

Общински съвет Варна -  без тези включени в строителните граници 

/”Изгрев”, “Св.Никола”, част от “Зеленика”/ и курортните зони /”Чайка”, 

“Прибой”/.  

7. Предоставя функцията си по чл.150, ал.1 от ЗУТ да разрешават  

изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива въз 

основа на мотивирано искане в обхват по чл.128, ал.3 и вид по чл.110, 

ал.1, т.3., за териториите определени с околовръстен полигон за селищни 

образувания  с местно значение, приети  с решение на №322-4 от 

29.05.2000г. на Общински съвет Варна -  без тези, включени в 

строителните граници /”Изгрев”, “Св.Никола”, част от “Зеленика”/ и 

курортните зони /”Чайка”, “Прибой”/.  

8. Предоставя функцията си по чл.190, ал.2 от ЗУТ за издаване на 

заповеди за прокарване на временни пътища. 

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

 

 3233-8. На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна в срок от 1 

месец да представи: 

1. информация за действащия регулационен и застроителен план на 

територията на 21 м. р., ж.к. “Бриз”, брой издадени разрешения за 

строеж и брой издадени констативни актове за нарушения. 

2. конкретна програма за изграждане на инженерната инфраструктура 

на територията на 21 м. р., ж.к. “Бриз”. 

 

След получаване и разглеждане на информацията по т. 1 и т. 2 от 

настоящото решение, Общински съвет – Варна възлага на ПК 

“АСУОРТОНМ” при необходимост да излезе с конкретно предложение, 

относно евентуално ограничаване на ново строителство на територията на 

21 м.р., ж.к. “Бриз”.  

/за – 32, 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

- отпускане и откази за отпускане на финансови помощи за лечение 

на нуждаещи се граждани. 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – 

Председател ПК “Здравеопазване” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3234-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Златка Димитрова Петкова,  ЕГН: 

…………, гр. Варна,  ул. “Гаврил Кръстевич” № 10, ет.3, ап.9,  молба вх. 

№  РД-5-94.З/37/28.09.2005 г.  - 100  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Абулбия окули синистра; Глаукома; Булозна кератопатия на 

дясно око.  

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

 

 

 3235-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Атанас Янев Димитров, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. “Силистра” бл.4, вх.Б, ап.27, ет.1, молба вх. №  

ЗР-5-94.А/23/02.09.2005 г. - 150   лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за съпругата 

му Сийка Кондова Димитрова, ЕГН: …….., която е с  диагноза:  

Усложнение на захарен диабет тип ІІ. 

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



 3236-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Минко Йорданов Николов, ЕГН: 

………, гр. Варна, ж.к “Вл. Варненчик” бл.17, вх.6, ет.4, ап.98, молба вх. 

№  РД-5-94.М/304/20.10.2005 г. - 500  лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същият е с диагноза: Всички усложнения на диабета с ампутация 

на пръстите на двете стъпала; Хронична бъбречна недостатъчност и е на 

хемодиализа. 

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

 

 3237-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Веселин Панайотов Александров, 

ЕГН: ………, гр. Варна, кв. “Виница”, ул. “Св. Прокопий Варненски” № 

56, молба вх. № ЗР-5-94.В/11/20.10.2005 г. - 150  лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същият е с диагноза: Фрактура на черепа и контузия на мозъка.        

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

 

 3238-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Величка Костова Стоянова, ЕГН: 

……..,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл.404, вх.10, ет.7, ап.121, молба 

вх. № РД-5-94.В/193/10.10.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Чернодробна цироза; Миома утери.   

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

 

 3239-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Добромир Димитров Чолаков, 

ЕГН: ………, гр. Варна, ул. “Русе” № 59, вх.А, ет.2, молба вх. №  ЗР-5-

94.Д/12/13.10.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Бронхиална астма. 

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

 

 3240-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Виолета Тониева Попова-Зифте, 

ЕГН: ………., гр. Варна, ж.к. “Чайка”, бл.68, вх.И, ет.3, ап.8,  молба вх. №  

ЗР-5-94.В/10/14.10.2005 г.  - 100   лв. за закупуване на лекарствени 



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

диагноза: Стар инфаркт на миокарда; Сърдечна недостатъчност – ІІІ ф.к. 

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

 

 3241-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Колю Атанасов Желязков, ЕГН: 

……, гр. Варна, ул. “Георги Бенковски” № 3/маза/, молба вх. № РД-5-

94.К/170/18.11.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Хроничен гастрит и хипертонична болест. 

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

 

 3242-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Надежда Стефанова Кондова, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Първи май” № 36, вх.6, ет.1, 

ап.155,  молба вх. №  ОС-5-94.Н/16/06.07.2005 г.  - 200  лв. за закупуване 

на лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Лицето е с диагноза: Множествена склероза. 

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

 

 3243-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Алтъна Петрова Желязкова, ЕГН: 

………., гр. Варна, ул. “Под игото” № 25, молба вх. № ОС-5-

94.А/40/25.07.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Лицето е с 

диагноза:Усложнение на захарен диабет ІІ тип 

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

 

 3244-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Тодор Иванов Георгиев, ЕГН: 

……….., гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 81, молба вх. №  РД-5-

94.Т/73/21.07.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Усложнение на захарен диабет ІІ тип; Ампутация на дясна подколеница; 

Диабетна нефропатия-на хемодиализа. 

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

 

 



 3245-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Демирка Василева Стефанова, 

ЕГН: …………, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 105, молба вх. №  ЗР-

5-94.Д/7/26.07.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Варикозна язви на двата крака; Сърдечна недостатъчност ІІ ф.к.; Захарен 

диабет. 

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

 

 3246-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Минка Алексиева Иванова, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Розова долина” № 56, №  молба 

вх. №  ЗР-5-94.В/8/09.08.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Ревматизъм сърдечно-ставна форма; Сърдечна недостатъчност 

ІІ-ІІІ ф.к. 

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

 

 3247-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Васил Велев Томов, ЕГН: ……….., 

гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Първи май” № 14, молба вх. №  РД-5-

94.В/162/30.08.2005 г.– 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Счупване на бедрена шийка; Постравматична антитромботична 

профилактика с флакони Клексан. 

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

 

 3248-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Тодор Димитров Чардаклиев, ЕГН: 

……….., живущ в гр. Варна, ул. “Неофит Бозвели” 6, вх.А, ет.6, ап.23-

упълномощен представител на Стоянка Димитрова Касидова, ЕГН: 

**********, гр. Варна, ул. “Неофит Бозвели” 6, вх.А, ет.6, ап.23, молба вх. 

№ РД-5-94.Т/98/21.09.2005 г. -  200  лв. за медикаменти и консумативи. 

Същата е с диагноза: Двустранен неврит на слуховия нерв-глухота; 

Хипертонична болест-ІІІ-ти ст.; Хронична сърдечна недостатъчност-ІІ-ри 

ф.к.; МСБ; Мозъчна атеросклероза; Анемичен синдром; Състояние след 

тромбоза на централната вена на ретината на лявото око. 

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

 



 

 3249-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Демир Демиров Алдинов, ЕГН: 

……….гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Горна студена” № 69А, молба вх. 

№  ОС-5-94.Д/27/02.06.2005г. - 150  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Ревматоиден артрит; Двустранна гонартроза и коксартроза; 

Нефролитиаза; Варици.  

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

 

 3250-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Марина Демирева Радева, ЕГН: 

…………, гр. Варна, к-с “Чайка” бл.67, вх.Е, ет.5,  ап.117,  молба вх. №  

СДЖ-5-94.М/19/25.07.2005 г.– 100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Тумор на стомаха. 

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

 

 

 3251-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Богдана Василева Василева, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв.”Аспарухово”, ул. “Новгород” № 45, молба вх. №  

РД-5-94.Б/44/01.06.2005 г. –150 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Състояние след мозъчен инсулт. 

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

 

 3252-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Христина Андонова Иванова, ЕГН: 

………, гр. Варна, ул. “Пробуда”  № 227, молба вх. №  ОС-5-

94.Х./10/20.04.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Хроничен пиелонефрит; ХБН І-ва ст.; Желязодефицитна анемия; Диабетна 

полиневропатия; Хронична тотална сърдечна недостатъчност ІІІ ф.к.  

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

 

 3253-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Надежда Стоянова Йорданова, 

ЕГН: ………., гр. Варна, ул. “Бяла мура” № 25, молба вх. №  РД-5-



94.Н./53/12.05.2005 г. –100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Мозъчно съдова болест; Преходни исхемични атаки; Хипертонична 

болест; Артрозна болест. 

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

 

 3254-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Кирил Стефанов Христов, ЕГН: 

………., с. Каменар,  ул. “Отец Паисий” № 5А, молба вх. №  ОС-5-

94.К/13/10.05.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Хронична обструктивна белодробна болест-алергична форма; 

Бронхиектазна болест. 

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

 

 3255-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Анка Асенова Маринова, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Маркови кули” № 24В, молба 

вх. № РД-5-94.А/90/25.05.2005 г.     - 100  лв.  за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Хроничен пиелонефрит; Холелитиаза.         

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

 

 3256-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Нефис Кадир Мехмед, ЕГН: ……… 

гр. Варна, кв. “Аспарухово”,  ул. “Найчо Цанов” № 81, молба вх. №  ОС-5-

94.Н/14/31.05.2005 г. - 100 лв.  за закупуване на лекарствени средства, 

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

Микроаденом на хипофизата; БКБ. 

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

 

 3257-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Миланка  Добрева Йорданова, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Галата”, ул. “Крайбрежна” № 27, молба вх. №  РД-

5-94.М/125/18.05.2005 г.– 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Исхемична болест на сърцето; Триклонова коронарна болест; Състояние 

след байпас; Захарен диабет ІІ тип. 

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



 3258-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Христо Митков Маринов, ЕГН: 

………..,  гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Джузепе Гарибалди” № 8, 

жалба вх. № ОС-5-94.Х/13/05.12.2005 г., и отхвърлена молба с вх. № ОС-

5-94.Х/13/27.04.05г с решение № 2640-3/34/16.11.2005 г. на ОбС гр. Варна. 

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

се реимбурсират от НЗОК. Лицето е  с диагноза: Карцином на ларингса-

след операция; Хипертонична болест и ползва помощно-техническо 

средство /говорен апарат/.  

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

  

 3259-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Сали Сюлейман  Карахасан, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Розова долина” № 44, молба вх. 

№ ОС-5-94.С/33/25.05.2005 г.  - 100  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: ИБС. Състояние след миокарден инфаркт; Хронична 

обструктивна белодробна болест. 

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

 3260-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Катя Спирова Николова, ЕГН: 

…….., с. Каменар, ул. “Бреза” № 35, молба вх. № РД-5-94.К/67/20.05.2005 

г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК за  дъщеря й Паша Мирославова 

Николова с ЕГН: ……….и с диагноза: Хидронефроза І-ва ст. на десен 

бъбрек и леко умствено изоставане.  

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

 

 3261-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Гюллю Сюлейман Али, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, к-с. “Дружба”, бл.12, вх.Б, ет.4, ап.38 

/тавана/, молба вх. № ДС-5-94.Г/12/19.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Лицето е с диагноза: Хронична обструктивна белодробна болест-

смесена форма; Бронхиектазна болест; Дискова херния. 

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

 

 



 3262-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Румяна Събчева Петева, ЕГН: 

………., гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” бл.53; вх.А; ет.8; ап.25, молба вх. 

№ СДЖ-5-94.Р/5/30.05.2005 г. - 100  лв. за медикаменти, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Лицето е с диагноза: Състояние след 

фрактура на лява тибия. 

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

 

 3263-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Надежда Замфирова Давидова, 

ЕГН: ………, гр. Варна, кв. “Левски”,  ул. “Разлог” № 705, вх.6, ет.3, ап.84, 

молба вх. № РД-5-94.Н/56/18.05.2005 г. - 100  лв. за закупуване на 

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

за синът й Алек Надеждов Замфиров с ЕГН: ………..и с диагноза: 

Пластика на междупредсърден дефект с перикарна заплатка.   

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

 

 3264-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Иван Чавдаров Маринов, ЕГН: 

…………, гр. Варна, ул. “Доброволци” вх.27, ет.3, ап.130, молба вх. №  

РД-5-94.И./89/31.05.2005 г. -  100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Бронхиална астма; Дуоденална язва.  

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

 

 3265-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Гюлю Ибрямова Хюсеин, ЕГН: 

…….., гр. Варна, ул. “Доброволци” 27, ет.3, ап. 130, молба вх. №  РД-5-

94.Г/81/31.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Бъбречно-каменна болест; Двустранна нефролитиаза; Десностранна 

хидронефроза; Хроничен калкулозен пиелонефрит. 

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

 

 3266-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Веселинка Петкова Йорданова, 

ЕГН: ……….., гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик”, бл.204, вх.4, ет.1, ап.99, 

молба вх. №РД-5-94.В/93/06.06.2005 г. - 200 лв. за закупуване на 

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



за дъщеря й Ирена Дианова Николова, ЕГН: ……... Лицето е  с диагноза: 

Детска церебрална парализа.  

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

 

 3267-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Божидарка Петрова Ляхова, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв. “Младост” бл. 146, вх.2, ет.1, ап.-19, молба вх. 

№ РД-5-94.Б/46/06.06.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Карцином на лява гърда; Двустранна коксартроза; Дуоденална 

язва. 

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

 

 3268-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Хабибе Алиева Сюлейманова, ЕГН: 

………., гр. Варна, ул. “Доброволци”27,  ет. 3, ап. 130, молба вх. № РД-5-

94.Х/19/31.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Бронхиална астма-смесена форма; Хроничен калкулозен пиелонефрит; 

Хидронефроза І-ва ст. 

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

 

 3269-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Димитър Петков Изворски, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Мур” № 17, вх.1, ап.8, молба вх. 

№ ОС-5-94.Д/22/20.05.2005 г. -  100 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Диабетна ретинопатия; Диабетна полиневропатия; Сърдечна 

недостатъчност – ІІІ-ІV ф.к. 

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

 

 3270-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Георги Димов Георгиев, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик”, бл.32, вх.1, ет.9 ап.45, молба 

вх. № РД-5-94.Г/84/06.06.2005 г. - 100  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Енцефаломиелит; Остатъчна долна, дясна монопареза.  

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

 



 

 3271-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Евгения Симеонова Огнянова, 

ЕГН: …………, гр. Варна, кв. “Владиславово”, ул. “Гургулят” № 21, молба 

вх. №  ЗР-5-94.Е/3/09.06.2005 г. - 1200  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Вторично злокачествено заболяване на главния мозък /метастази 

в малкия мозък/.  

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

 

 3272-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Йорданка Костадинова Иванова, 

ЕГН: ……….,  гр. Варна, жк. “Възраждане” бл.5, вх.4, ет.7, ап.89, молба 

вх. № РД-5-94.Й/24/09.06.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за съпругът 

й  Иван Христов Иванов, ЕГН: …….., с диагноза: Глухонемота; Хронична 

бъбречна недостатъчност ІІ-ІІІ ст./на хемодиализа/.  

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

 

 3273-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Жулиета Стойкова Янакиева, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Възраждане” бл.59, вх.3, ет.2, ап.52, молба вх. № 

РД-5-94.Ж/27/20.06.2005 г. - 400 лв. закупуване на лекарствени средства, 

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

Терминална хронична, бъбречна недостатъчност /на хемодиализа/. 

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

 

 3274-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Радка Петкова Банкова, ЕГН: 

……….., гр. Варна, ул. “Княз Ал. Батемберг” 31, ет.3, молба вх. №  ЗР-5-

94.Р/13/21.06.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Диабетна ретинопатия; Диабетна полиневропатия; Състояние след 

исхемичен мозъчен инсулт.   

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

 

 3275-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Цветанка Николова Христова, 

ЕГН: ……….., гр. Варна, кв. “Чайка” бл.44, вх.Б, ет.2, ап.4, молба вх. № 



ЗР-5-94.Ц/1/22.04.2005 г. - 200 лв. за рехабилитация и изследвания. Лицето 

е с диагноза: Спинална мускулна атрофия ІІІ-ти тип.  

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

 

 3276-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Събинка Костадинова Влайкова, 

ЕГН: ………., гр. Варна, ул. “Братя Бъкстон” 10, молба вх. № РД-5-

94.С/123/09.06.2005 г. - 250 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Карцином на шийката на матката.  

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

 

 3277-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Божанка Радева Ягубян, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Трошево” бл.35, вх.А, ап.17, молба вх. № СДЖ-5-

94.Б/3/07.12.2005 г. - 200  лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Анахид Парсех 

Ягубян с ЕГН: ********** и с диагноза:  Състояние след тежка черепно-

мозъчна травма; квадрипаритичен синдром. 

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

 

 3278-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Теодора Божидарова Димитрова, 

ЕГН: ……….., гр. Варна, бул. “Сливница” бл.105, вх.Б, ет. 6, ап.62, молба 

вх. № ЗР-5-94.Т/2/17.06.2005 г. - 2500 лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не се   реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Борислава 

Иванова Димитрова, ЕГН: ………. с диагноза: Папилом на вулвата и 

вагината, рецидивиращ след електрокаутеризация. 

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

 

 3279-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Любомир Парушев Анастасов, 

ЕГН:………., гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл.28, вх.7, ет.3, ап.153, молба 

вх. № СДЖ-5-94.Л/8/13.10. 2005 г.–250 лв. за медикаменти, които не се 

реимбурсират от НЗОК. Лицето е с диагноза: Мозъчно-съдова болест; 

Дискдординационен синдром; Фрактура на дясна бедрена кост; 

Десностранна коксартроза; Двустранна гонартроза; Язвена болест. 

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

 



 3280-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Зюмбюлка Михайлова Демирева, 

ЕГН: ………., гр. Варна, ул. “Цар Иван Срацимир” № 88, молба вх. №  РД-

5-94.З/25/21.06.2005 г.     –150 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Множествена склероза. 

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

 

 3281-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Мартин Величков Панайотов, ЕГН: 

………., гр. Варна, бул. “Сливница” № 95, вх.Г, ет.4,  молба вх. №  РД-5-

94.М/164/13.06.2005 г. - 200  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за майка му Добринка 

Маркова Панайотова, ЕГН: ………. е с диагноза: Захарен диабет тип І; 

Диабетна ретинопатия; Диабитна полиневропатия; Чернодробна стиатоза; 

Дуоденална язва.   

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

 

 3282-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Неврия Милязим Адилова, ЕГН: 

……….,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”,  ул. “Светослав Минков” № 

51А, молба вх. № ЗР-5-94.Н/8/23.06.2005 г. -  100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Лицето е с диагноза: Стар инфаркт на миокарда; Захарен диабет ІІ-

ри тип; Диабетна полиневропатия; Диабетна ретинопатия.  

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

 

 3283-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Надя Шюкри Мехмед, ЕГН: 

…………, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Балкапан” № 3, ет.6, ап.24, 

молба вх. №  ЗР-5-94.Н/6/22.06.2005 г. – 100 лв. за закупуване на 

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

за дъщеря й Максимилияна Янкова Пейчева, ЕГН: ********** и с 

диагноза: Епилепсия; Състояние след остър бронхит.  

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

 

 3284-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Мария Кръстева Димова, ЕГН: 

…….., гр. Варна, ул. “Хр. Попович” бл.27, ет.2, ап.6, молба вх. №  ЗР-5-



94.М//24/06.07.2005 г. -  200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Доброкачествено новообразувание  на обвивките на гл. мозък предна, 

черепна ямка /менингеом/ - постоперативно.  

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

 

 3285-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Антония Стефанова Чаушева-

Кхан, ЕГН: …………, гр. Варна, кв. “Владиславово” бл.20, вх.18, ет.4, 

ап.17, молба вх. №  ЗР-5-94.А/10/15.06.2005 г. –300 лв. за консумативи и 

лечение за синът й Салман Азим Кхан, ЕГН: ………., който е с диагноза: 

Вътрешна хидроцефалия. Молителката е заплатила 3 000 лв. за клапна 

система за хидроцефалия.  

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

 

 3286-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

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

………., гр. Варна, ул. “Найден Геров” № 47А, молба вх. №  ЗР-5-

94.В/14/19.12.2005 г. - 200  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

МСБ; Мултиинфарктна енцефалопатия; Хроничен калкулозен 

пиелонефрит; Сърдечна недостатъчност ІІ-ІІІ ф.к.; Катаракта на ляво око. 

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

 

 3287-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Бойка Цвяткова Самуилова, ЕГН: 

…………, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Горна студена” № 60, молба 

вх. №  РД-5-94.Б/61/01.08.2005 г.  - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Карцином на яйчника, състояние след операция. 

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

 

 3288-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Ирина Рачева Генова, ЕГН: ………., 

гр. Варна, ул. “Странджа” № 22, ет.8, ап. 74, молба вх. №  ЗР-5-

94.И/4/03.08.2005 г. - 200  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за внучката й Розалия 

Розалинова Димитрова, ЕГН: **********, с диагноза: Епифизо-

метафизарна дисплазия, която е в инвалидна количка.  



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

 

 3289-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Иванка Илиева Жилова, ЕГН: 

…….., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Мур” № 12, ап.2, молба вх. №  

РД-5-94.И/126/02.08.2005 г. - 150  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Състояние след хистеректомия по повод миома; Хроничен 

атрофичен гастрит.  

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

 

 3290-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Яшар Милязем Ибрям,  ЕГН: 

**********, гр. Варна, ул. “Гургулят” № 30, молба вх. № ЗР-5-

94.Я/2/05.08.2005г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря му Мария 

Миткова Михайлова, ЕГН: ……….., която е с диагноза: ДЦП; Епилепсия-

гинерализирани пристъпи; Олигофрения.  

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

 

 3291-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Албена Здравкова Данаилова, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Владиславово” ул. “ 19 “ № 44а, молба вх. №  ЗР-5-

94.А/14/05.08.2005 г.    - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Отворена рана на очната ябълка /левкома/.  

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

 

 3292-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Маргарита Симеонова Иванова, 

ЕГН: ………, гр. Варна, кв. “Владиславово”, ул. “19“ № 44, молба вх. №  

ЗР-5-94.М/28/12.08.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Хроничен аднексит. БКБ. 

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

 

 

 3293-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Страхил Великов Насков, ЕГН: 



………. , гр. Варна,  жк. “Вл. Варненчик“ ул. “19“ № 44а, молба вх. №  ЗР-

5-94.С/15/04.08.2005 г.  - 100 лв.  за закупуване на лекарствени средства, 

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

Епилепсия. 

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

 

 3294-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Асен Любенов Караиванов,  ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”,   ул. “Гривица“ 32, молба вх. №  ЗР-

5-94.А/21/15.08.2005 г.   - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Са на ларинкса Т2 N0 М0,   състояние след  трахеотомия; ХОББ. 

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

 

 3295-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Жечо Николов Иванов,  ЕГН: 

……….., гр. Варна, ул. “Петко Напетов” № 51, молба вх. №  ОС-5-

94.Ж/4/27.07.2005 г.  - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Са на простатната жлеза /с метастази неоперабилен/. 

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

 

 3296-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Здравка Германова Райчева, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Владиславово”,  ул. “Св. Минков” № 44А, молба 

вх. №  ЗР-5-94.З/1/28.07.2005 г. - 150  лв. за закупуване на лекарствени 

средства, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът й 

Панайот Здравков Райчев, ЕГН: **********, който е с диагноза: 

Бронхиална астма; Епилепсия. 

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

 

 3297-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Елка Николова Демирова, ЕГН: 

………., гр. Варна,  ул. “Александър Василев “ № 5, молба вх. №  ОС-5-

94.Е/19/23.08.2005 г. - 2 500 лв. за ликворно-дренажна клапа за синът й 

Борислав Ицков Демиров, ЕГН: ………. и  с диагноза: ДЦП; 

Хидроцефалия.   

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

 



 

 3298-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Станка Русева Москова,  ЕГН: 

………., гр. Варна, ул. “Св. Минков“ № 37, молба вх. №  РД-5-

94.С/218/02.09.2005 г. - 150  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Състояние след мозъчен инсулт – стволова локализация; Левостранна 

централна хемипареза; Миокарден инфаркт.  

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

 

 3299-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Пламен Стоянов Стоянов, 

/попечител/ ЕГН: ……….., гр. Варна,  ул. “Люляк”  № 12, ет.8, ап.68,  

молба вх. №  ЗР-5-94.П/12/07.09.2005 г. - 200 лв. за закупуване на 

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

за сестра му Детелинка Стоянова Стоянова, ЕГН: **********, която е с 

диагноза: ДЦП-пирамидна форма, десностранна хемипареза; Лека 

олигофрения.  

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

 

 3300-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Анка Йорданова Алекова, ЕГН: 

…………, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Тимок” № 3, молба вх. №  ЗР-

5-94.А/19/11.08.2005 г.   - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Артрозна болест генерализирана форма; ВБСН; ХОББ.  

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

 

 3301-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Анка Маркова Чакърова,   ЕГН: 

………, гр. Варна, кв. “Аспарухово”,  ул. “Горна студена” № 48, вх.А, ет.3, 

молба вх. №  ЗР-5-94.А/18/10.08.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Лицето е с диагноза: Двустранен неврит на слуховите нерви; 

Бъбречно-каменна болест. 

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

 

 



 3302-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Атанаска Асенова Пейчева,  

ЕГН:………….., гр. Варна,  ул. “Наум “ № 100, молба вх. №  ЗР-5-

94.А/15/10.08.2005 г. -  100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Киста на яйчника, а детето й Роза Атанасова Асенова, ЕГН: ……… е с 

диагноза Бронхиална астма. 

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

 

 3303-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Галина Младенова Асенова, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Розова долина“ №40, молба вх. 

№ РД-5-94.Г/128/29.08.2005 г.  - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Хронична, левостранна, сърдечна недостатъчност ІІІ ф.к. и 

хроничен, калкулозен пиелонефрит. 

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

  

 3304-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Джемал Халил Ибрям, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв. “Аспарухово”,  ул. “Калач“ № 34, молба вх. №  

ЗР-5-94.Д/11/30.08.2005 г.  - 100  лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Спинална, мускулна атрофия-квадрипареза и шизофрения.  

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

 

 3305-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Павлинка Георгиева Стефанова, 

ЕГН: ………, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 209, вх.2, ет.4, ап.48, 

молба вх. №  ЗР-5-94.П/11/29.08.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Лицето е с диагноза: Бронхиална астма; Афективна психоза.        

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

 

 3306-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Бинка Любенова Тодорова, ЕГН: 

……….., гр. Варна, кв. “Аспарухово,”  ул. “Чонгора “ № 12,  молба вх. №  

ЗР-5-94.Б/6/24.08.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 



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

Бронхиална астма, състояние след мозъчен инсулт.  

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

 

 3307-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Десислава Кирилова Виденова, 

ЕГН: ………., гр. Варна,  ул. “Цар Освободител “ № 105, вх.Б, ап.20, молба 

вх. № РД-5-94.Д/186/23.08.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Карцином на ректума-пост оперативно. 

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

 

 3308-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Нина Панайотова Николова, ЕГН: 

………., гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик,” ул. “19“ № 49,  молба вх. № ЗР-

5-94.Н/11/04.08.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично реимбурсират от НЗОК за синът й Юлиян Нинов 

Николов, ЕГН: **********, който е с диагноза: Вирусен хепатит тип “А”; 

Контузия на главата и лицето; Мозъчно сътресение.  

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

 

 3309-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Зеоре Реджеб Ахмед, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв. “Аспарухово”,  ул. “Пролет” № 10, молба вх. №  

ЗР-5-94.З/2/11.08.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Юлияна 

Радева Рашкова, ЕГН: …………., която е с диагноза: Бронхиална астма.        

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

 

 

 3310-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Магдалена Борисова Михова, ЕГН: 

**********,  гр. Варна, ул. “Бяла черква” № 7, молба вх. №  СДЖ-5-

94.М/17/13.07.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Сърдечна недостатъчност ІІ-ІІІ ф.к., ИБС; АП ІІ-ІІІ ф.к.; Двустранна 

катаракта; Умбиликална херния; Състояние след мозъчен инсулт. 

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

 



 3311-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Антоанета Иванова Димитрова, 

ЕГН: ……..., гр. Варна,   ул. “Гургулят“ № 28,  молба вх. № РД-5-

94.А/116/06.07.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Рецидивираща пневмония; Анемия. 

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

 

 3312-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Йорданка Пенчева Янакиева, ЕГН: 

…………, гр. Варна, кв. “Възраждане” бл.59, вх.3, ет.2, ап.52, молба вх. № 

РД-5-94.Й/30/08.07.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: ИБС; АП ІІІ-ти ф.к.; Двустранна катаракта; Двустранна 

гонартроза.  

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

 

 3313-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Данка Христова Нинова,  ЕГН: 

……………, гр. Варна, кв. “Чайка”, бл.4, вх.Г, ап.60,  молба вх. №  ЗР-5-

94.Д/10/24.08.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Диабетна полиневропатия; Диабетна ретинопатия; Артрозна болест; 

Подагрозен артрит.  

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

 

 3314-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Бекир Азисов Нуриев, ЕГН: 

……….., гр. Варна, кв. “Владиславово”, ул. “Светослав Минков” № 51, 

молба вх. №  ЗР-5-94.Б/4/08.07.2005 г. - 150 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Лицето е с диагноза: Хроничен хепатит. 

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

 

 3315-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Величка Великова Наскова, ЕГН: 

………, гр. Варна, кв. “Владиславово”,  ул. “Светослав Минков“ № 51, 

молба вх. №  ЗР-5-94.В/5/08.07.2005 г. - 150 лв. за закупуване на 10 ампули 



Хилаза за дъщеря й Мария Величкова Великова, ЕГН: ……….., която е с 

диагноза: Тортиколис /крива шия/-лицева асиметрия.  

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

 

 3316-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Донка Вичева Михова, ЕГН: 

………, гр. Варна, кв. “Владиславово”, ул. “Светослав Минков“ № 40, 

молба вх. № РД-5-94.Д/148/06.07.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

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

за майка й Марийка Тодорова Михова, ЕГН: ………..,  която е с диагноза: 

Състояние след мозъчен инсулт; Левостранна централна хемиплегия.  

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

 

 3317-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Надя Георгиева Петкова, ЕГН: 

……….., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ж.к. “Дружба” бл. 11, вх.А, ап. 17, 

молба вх. № РД-5-94.Н/83/01.07.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК, която е с диагноза: Хронична желязодефицитна анемия; Язва на 

дванадесетопръстника. 

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

  

 3318-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Лили Маринчева Георгиева, ЕГН: 

…………, гр. Варна, ул. “Хан Маламир“ № 41, молба вх. № РД-5-

94.Л/36/28.06.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Марина 

Божидарова Христова, ЕГН: ……….., която е с диагноза: Бронхиална 

астма. Другата дъщеря на молителката Виктория Божидарова Христов, 

ЕГН: ………… е с диагноза: ХОББ.  

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

 

3319-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Пенка Сергеева Козарова, ЕГН: 

………., гр. Варна ул. “Боян Илиев” № 23,  молба с вх. № ЗР-5-

94.П/10/26.08.2005 г. -  100 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

Полипоза на носа;  Нетоксична струма.   

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



 

 

3320-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Иван Димов Иванов, ЕГН: 

…………, гр. Варна ул. “Христина Морфова” № 6А, молба вх.№ РД-5-

94.И/195/22.11.2005 г. - 2 000 лв. за закупуване на батерия за 

кардиостимулатора. Лицето е с диагноза: ИБС; АП  ІІ-ІІІ ф.к.; Камерна 

екстра систолия; СН ІІ-ІІІ ф.к. и е с имплантиран кардиостимулатор през 

1993 г. по повод пълен АV блок.  

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

 

 3321-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Златка 

Хинчева Ганчева, ЕГН: ……….., гр. Варна, ж.к “Вл. Варненчик” бл.223, 

вх.1, ет.9, ап.35, молба вх. № РД-5-94.З/39/25.10.2005 г. Лицето е с 

диагноза: Състояние след счупване на лява бедрена кост.  Няма 

основание за отпускане на средства за остеосинтеза. 

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

 

 3322-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Соня Райчева 

Георгиева, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. “Карамфил” бл.14, вх.Б., ет.8, 

ап.116, молба вх. № ЗР-5-94.С/19/.26.10.2005 г. Лицето е с диагноза: 

Счупване на долния край на лява лъчева кост /направена остеосинтеза/. 

Няма основание за отпускане на средства за остеосинтеза. 

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

 

 3323-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Милен 

Маринов Маринов, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. “Банат“  № 43,молба вх. 

№ РД-5-94.М/174/22.06.2005 г. Лицето е с диагноза: Състояние след 

контузия на главата и фрактура на Х-ти прешлен от 1998 г. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

 /за – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 3324-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Божидар 

Христов Янев, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. “Хан Маламир” № 41, молба 

вх. № РД-5-94.Б/53/28.06.2005 г. Лицето е с диагноза: Хипертонична 



болест ІІ-ри ст. Хронична обструктивна белодробна болест – бронхитна 

форма. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3325-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Йорданка 

Иванова Митева, ЕГН: ………., гр. Варна, ул. “Ив. Вазов” № 23, молба 

вх. № РД-5-94Й/55/03.10.2005 г. Лицето е с диагноза: Счупване на дясна 

бедрена кост / платени 300 лв. за остеосинтеза/. Няма основание за 

отпускане на  средства за остеосинтеза. 

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

 

 3326-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Славчо 

Борисов Иванов, ЕГН: …………, гр. Варна, кв. “Владиславово” бл.405, 

вх.21, ет.2, ап.47, молба вх. № РД-5-94.С/190/15.08.2005 г. Лицето е с 

диагноза: Катаракта на двете очи /300 лв. за леща/. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3327-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Теменужка 

Янкова Алексиева, ЕГН:………., гр. Варна, ул. “Пробуда” № 97, молба 

вх. № РД-5-94.Т/46/27.05.2005 г. Дъщеря й Стоянка Александрова 

Асенова, ЕГН: ********** е с диагноза: Олигофрения. Няма основание 

за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3328-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Донка 

Кирилова Игнатова,  ЕГН: ………, с. Каменар, ул. “Липа” № 15, молба 

вх. № ЗР-5-94.Д/1/17.05.2005 г. Синът й Михаил Донев Кирилов, ЕГН: 

********** е с диагноза: Ингвинална херния в дясно-хидроцеле. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3329-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Мюрвет 

Фердун Молла, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. “Д-р Селимински” бл.2, 



вх.Б, ет.5, ап.30, молба вх. № РД-5-94.М/130/25.05.2005 г. Лицето е с 

диагноза: Остър, повърхностен пансинуит; Страхова невроза. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3330-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Маргарита 

Ташкова Христова, ЕГН: ………, с. Каменар,  ул. “Акация” № 3А, молба 

вх. № РД-5-94.М/163/13.06.2005 г. Дъщеря й Райна Илкова Христова, 

ЕГН: ********** е  с диагноза: Остър бронхиолит. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3331-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Ради Цонев 

Радев, ЕГН:……….., гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” № 3, молба вх. № РД-

5-94.Р/72/21.06.2005 г. Лицето е с диагноза: Вродена катаракта на дясно 

око и атрофия на булбуса на лявото око. Получава пенсия в размер на 232, 

82 лв.  Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3332-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Нина Христова 

Илиева, ЕГН: ………., гр. Варна,  ул. “Станислав Доспевски” № 7, молба 

вх. № РД-5-94.Н/76/23.06.2005 г. Съпругът й Янчо Янчев Атанасов, ЕГН: 

………. е с диагноза: Хипертонична болест – ІІ-ри ст. умерено висока ст. 

сърдечно мозъчна форма. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

 3333-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Хрисона 

Колева Славова, ЕГН:………….,  гр. Варна, ул. “Гаврил Кръстевич” № 

10, ет.4, ап.9, молба вх. № РД-5-94.Х/29/25.07.2005 г. Лицето е с диагноза: 

Двустранна пневмония. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение.  

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

 

 



 3334-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Таня Боева 

Лефтерова, ЕГН: ……………, гр. Варна, ул. “Кестен” № 5, молба вх. № 

РД-5-94.Т/71/18.07.2005 г. Синът й Кристиан Чавдаров Стамов, ЕГН: 

…………. е с диагноза: Инсулино зависим захарен диабет тип І. 

Месечният доход на молителката е в размер на 359,16 лв.  Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3335-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Кина Андреева 

Кавалджиева, ЕГН:………….., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Розова 

долина” № 10, молба вх. № ОС-5-94.К/21/05.07.2005 г. Лицето е с 

диагноза: Хипертонична болест. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 3336-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Петър 

Атанасов Иванов, ЕГН:……………,  гр. Варна,  ул. “Гургулят” № 26А, 

молба вх. № ЗР-5-94.П/8/15.08.2005 г. Лицето е с  диагноза: Хронична 

обструктивна белодробна болест. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 3337-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Янка 

Георгиева Димитрова,  ЕГН: ………., гр. Варна, ул. Д-р Селименски” № 

105, молба вх. № РД-5-94.Я/15/28.04.2005 г. Лицето е с диагноза: 

Състояние след мастектомия в дясно, квадранектомия, в ляво по повод 

тумор /от 2004 г./. Хипертонична болест. Няма основание за отпускане 

на средства за лечение. 

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

 

 3338-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Радка Пейчева 

Янакиева, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 17, молба 

вх. № ЗР-5-94.Р/17/04.08.2005 г. Лицето е с диагноза: Глаукома на дясно 

око. Катаракта на ляво око. Хронична левостранна сърдечна 



недостатъчност. /3600 лв. за оперативно лечение/. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3339-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Нели  

Мартинова Николова, ЕГН: ……….., гр. Варна, кв. “Михаил Иванов” 25, 

вх.Д,ет.1,ап.73, молба вх.№ ОС-5-94.Н/15/03.06.05 г. Лицето е с диагноза: 

Струма нодоза. Състояние след операция. Няма основание за отпускане 

на средства за лечение. 

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

 

 3340-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Димитър 

Йорданов Ангелов, ЕГН: …………., гр. Варна ул. “Ангел Георгиев” № 

44, молба СДЖ–5- 94.Д/4/13.06.05. Лицето е с диагноза: Състояние след 

мозъчен инсулт от 2003 г.  Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

 3341-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Йорданка 

Боянова Петрова, ЕГН: …………., гр. Варна, ж.к. “Победа” бл.11, вх.А, 

ет.4, ап.12, молба вх. № ЗР-5-94.Й/2/07.06.2005 г. Лицето е с диагноза: 

Закрита фрактура на дясна бедрена кост /330 лв. за остеосинтеза/. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

 3342-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Анна Симова 

Христова, ЕГН: ………….., гр. Варна, ул. “Пробуда” № 164, молба вх. № 

РД-5-94.А/109/23.06.2005 г. Лицето е с диагноза: Миома на матката и 

киста на яйчника. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3343-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Стоян Вълчев 

Атанасов, ЕГН: ………., гр. Варна, ул. “Подвис” бл.33, вх.В, ет.4, ап.54, 

молба вх. № ЗР-5-94.С/11/15.06.2005 г. Лицето е с диагноза: Състояние 



след имплантация на постоянен електрокардиостимулатор. Хронична 

тотална сърдечна недостатъчност ІІ-ри ф.к. /1880 лв. за 

кардиостимулатор/. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

 3344-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Мария 

Страхилова Михайлова, ЕГН:………, с.Каменар,  ул. “Дъб” № 12, молба 

вх. № ЗР-5-94.М/14/17.05.2005 г. Лицето е с диагноза: Инфилтративно-

пневмонична туберкулоза на белите дробове. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3345-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Радка 

Стефанова Аврамова,   ЕГН: ………….,  гр. Варна, кв. “Чайка” бл. 34, 

вх.А, ет.1, ап.2, молба вх. № ЗР-5-94.Р/75/30.06.2005 г. Лицето е с 

диагноза: Катаракта на лявото око /285 лв. за леща/. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3346-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Йорданка 

Стоянова  Попова, ЕГН: …….., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Кирил и 

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

Лицето е с диагноза: Усложнена катаракта на дясно око след операция. 

Няма основание за отпускане на средства за леща. 

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

 

 3347-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Радия Алиева 

Хасанова, ЕГН: ………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Розова долина” 

№ 58, молба вх. № ЗР-5-94.Р/19/08.08.2005 г. Лицето е с диагноза: 

Катаракта на дясно око. Няма основание за отпускане на средства за 

леща. 

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

 

 



 3348-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Роза 

Тихомирова Кирилова, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. “Панайот Хитов” № 

13, молба вх. № РД-5-94.Р/76/30.06.2005 г. Дъщеря й Марияна Огнянова 

Наскова, ЕГН:……. е с диагноза: Остър ринотонзилофарингит, остър 

бронхиолит, остър отит от 2004 г. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

3349-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Теменужка 

Димитрова Петрова, ЕГН: ………., гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” 

бл.19, вх.2, ет.1, ап.16, молба вх. № РД-5-94.Т/61/05.07.2005 г. Лицето е с 

диагноза: Остър гангренозен холецистит, състояние след 

холецистектомия. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

3350-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Хикмет 

Аликочева Мехмедова, ЕГН: …………, гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик”, 

ул. “Гургулят” № 6, молба вх. № РД-5-94.Х/22/27.06.2005 г. Лицето е с 

диагноза: ХБ ІІІ ст. ХСН ІІІ ф.к. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

3351-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Юмие 

Сюлейманова Бекирова, ЕГН: …………, гр. Варна, ул. “Орлово гнездо” 

№ 22, молба вх. № РД-5-94.Ю/19/09.08.2005 г. Лицето е с диагноза: 

езофагиален рефлукс  ІІ ст. Дъщеря й Юлия Сюлейманова Бекирова, ЕГН: 

………. е с дг: Варици на септи нази. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

3352-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Лятиф Салиф 

Алиев,  ЕГН: ……….., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Дряновски 

манастир” № 7, молба вх. № ЗР-5-94.Л/2/10.08.2005г. Лицето е с диагноза: 



Мозъчен инсулт от 1997 г., миокарден инфракт в хроничен стадий. Няма 

основание за  отпускане  на средства за лечение. 

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

 

3353-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Анка 

Маринова Христова, ЕГН: …………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. 

“Розова долина” № 52, молба вх.№ ЗР-5-94.А/17/10.08.2005 г. Лицето е с 

диагноза: Хипертонична болест; ХОББ. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

3354-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Албена Савова 

Атанасова, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. “Пробуда” № 182, молба вх.№ 

ЗР-5-94.А/16/10.08.2005 г. Синът й Сава Албенов Атанасов, ЕГН: ……… е 

с диагноза: Вирусен хепатит тип “А” от 2002 г. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение.  

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

 

3355-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Щерю 

Маринов Христов, ЕГН: ………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул.”Орел” 

№ 14, молба с вх.№ ЗР-5-94.Щ/1/11.08.2005 г. Лицето е с диагноза: ХОББ. 

Няма основание за отпускане на средства за лечение.  

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

 

3356-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Феим Арифов 

Караниев, ЕГН: ………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Детелин 

войвода” № 8, молба вх. № ЗР-5-94.Ф/2/12.08.2005 г. Лицето е с диагноза: 

Миокарден инфаркт; Периодична депресия. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение.  

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

 

3357-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Дамян Митков 

Георгиев, ЕГН: …………., гр. Варна, ул. “Вяра” бл.2, вх.А, ет.6, ап. 16, 

молба с вх. РД-5-94.Д/190/25.08.2005 г. Лицето е с диагноза: Сублуксацио 



лентис окули декстра. Поставена му е леща в Очен медицински център 

“Св. Петка”. Няма основание за отпускане на средства за лечение.  

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

 

3358-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Станка 

Великова Наскова, ЕГН: ……., гр. Варна, ул. “Св. Минков” № 51, молба 

с вх.№ ЗР-5-94-С/17/29.08.2005 г. Дъщеря й Сийка Маринова Василева, 

ЕГН: ********** е с диагноза: Чести ангини и бронхити. Няма основание 

за отпускане на средства за лечение.  

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

 

3359-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Фетти Мехмед 

Мерджанов, ЕГН: ……………, гр. Варна, ул. “Ал. Василев” № 14, молба с 

вх.№ ЗР-5-94.Ф/3/31.08.2005 г. Лицето е с диагноза: ИБС. АП - ІІ ф.кл. 

Пълен ляв бедрен блок; ХОББ. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

3360-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Хасан Хюсеин 

Исмаил, ЕГН: …………, гр. Варна, ул. “Грамада” № 11, молба с вх.№ ЗР-

5-94.Х/4/01.09.2005 г. Лицето е с диагноза: ИБС. АП – ІІІ ф.кл. – Диабетна 

полиневропатия. ХОББ.   Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

3361-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Ивелин 

Христов Симеонов, ЕГН:………., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. 

“Калач” № 34, млоба с вх.№ ЗР-5-94.И/5/01.09.2005 г. Лицето е с диагноза: 

Дистална миопатия; Лека, вяла, квадрипареза. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

3362-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Елена Русева 

Сидерова, ЕГН: ………., гр. Варна, ул. “Св. Минков” № 37, молба с вх. № 



ЗР-5-94.Е/7/02.09.2005 г. Лицето е с диагноза: ХЗСН; ХОББ. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение.  

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

 

3363-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Иван Петров 

Аврамов, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. “Силистра” № 12, ет.1, молба с вх. 

№ РД-5-94.И/124/26.07.2005 г. Лицето е с диагноза: ИБС; АП; ЛСН; 

Дуоденална язва. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

3364-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Мария Генева 

Пандова, ЕГН: ……….., гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” № 20, ет.3, ап.5, 

молба с вх.№ НЗР-5-94.М/27/04.08.2005 г. Лицето е с диагноза: Счупване  

на дясна бедрена кост/остеосинтеза/. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

3365-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Ева Василева Кехайова, ЕГН 

…………., гр. Варна, бул. “Чаталджа” № 35, вх. Б, ет. 6, ап. 53, писмо вх. 

№ ОС-6-9302(100)/23.03.2006 г. – 300 лв. за закупуване на медикаменти. 

Лицето е с диагноза: ИБС, обширен преден и задно долен миокарден 

инфаркт в хроничен стадий; хипертонична болест ІІІ-та ст.; лека степен 

сърдечна форма; СН ІІІ ФКм слединфарктна стенокардия ІІІ-ІV ФК; 

хронична интермитентна ВБСН лека степен; захарен диабет на перорално 

лечение. Лицето е с 95,5 % намалена работоспособност без чужда помощ. 

 /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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика” 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 Кристиана Светославова 

Кючукова; 

- даване на съгласие за създаване на “Комплекс за социални услуги”, 

включващ “Център за обществена подкрепа” и звено “Майка и бебе”. 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК 

“Социални дейности и жилищна политика” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3366-10.   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/123/07.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е с 82% трайно намалена работоспособност; самотен 

родител с едно непълнолетно дете, което е освидетелствано от РЕЛКК, 

диагноза: бронхиална астма; съжителства с родителите си в жилище в 

лошо техническо състояние; има задължения към БТК и 

Енергоразпределение), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   250 лв. на ЕЛЕНКА 

ДЕМИРОВА ПЕТКОВА - ЕГН ………, с.Тополи, ул.”Коми” № 16 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 



 3367-10.   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/11/19.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е с 50%  трайно намалена работоспособност; на 19.09.2005 

г. се е явил за преосвидетелстване и към настоящия момент обжалва 

решението; телефона и електричеството му са спрени поради неплатени 

сметки), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на    150 лв. на  ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ 

КОЛЕВ – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Кап.Райчо” № 82, ет.2, ап.36 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3368-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-5-1000/66/22.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, безработно, с регистрация в Бюрото по труда; 

жилището му е в лошо техническо състояние; една от стените е срутена от 

проливните дъждове), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на    200 лв. на  ИВАН МАРИНОВ 

ИВАНОВ – ЕГН ………., гр.Варна, кв.Аспарухово, ул.”Кирил и Методий” 

№ 111А - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

    3369-10.   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/33/21.12.2005 г. и на база 

социален статус (лицето е със 94% трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ; ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от 

НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 150 лв. на  МАРИЙКА ГАНЧЕВА 

ПЕТРОВА – ЕГН………., гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” бл.7, вх.7, ап.21 - 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 3370-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с   вх. № РД-5-94.Й/71/13.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е с 95%  трайно намалена работоспособност; през 

м.декември 2005 г. е претърпяло хирургическа интервенция и се е 

наложило повторно опериране през м.януари 2006 г.; живее на свободен 

наем, а за операциите и следоперативното лечение е взел пари в заем; 



ежемесечно ползва медикаменти, които не се реимбурсират от НЗОК), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   500 лв. на  ЙОРДАН НЕДЕВ ДИМИТРОВ – ЕГН 

………., гр.Варна, ул.”Отец Паисий” № 22, ет.2, ап.3 - за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

    

 3371-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ РД-5-94.П/145/02.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е със 75% ТНР; вдовец, с две непълнолетни деца; през 

м.септември 2005 г. е починала съпругата му след дълго боледуване), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на    160 лв. на  ПЕТЪР РУСИНОВ ПЕТРОВ – ЕГН 

…………., гр.Варна, ул.”Прилеп” № 33 -  за частично покриване на 

разходи по погребение.  

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

    

 3372-10.   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/119/08.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е с 4 непълнолетни деца, едно от които е с РЕЛКК – 

бронхиална астма; и двамата родители са безработни; доходът се формира 

от социални помощи и помощи за деца; предстои повторно явяване пред 

ТЕЛК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на  ЕЛЕНА АНГЕЛОВА МИТЕВА 

– ЕГН …….., гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 6 - за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3373-10.   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/6/09.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно; до навършване на средното си образование е 

живяло в ДОВДЛРГ “Княгиня Надежда”; в момента обитава една стая в 

общежитие на ул.”Шипка” № 10; не може да покрие елементарните си 

жизнени потребности, включващи заплащане на месечен наем, отопление, 

храна и др.), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  300 лв. на  РУМЕН ВЪЛКАНОВ ПЕНЧЕВ 

– ЕГН ……., гр.Варна, ул.”Кракра” № 2 - за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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



 

 3374-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-5-94.Г/20/26.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето и семейството му (5-членно) са настанени в общинско 

жилище; предишния наемател Иван Ангелов Георгиев е починал и е 

оставил неплатени сметки за ел.енергия и вода), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на  

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ФОТАКИЕВ – ЕГН ………., гр.Варна, жк. “Дружба” 

бл.19, вх.А, ет.2, ап.5 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 3375-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Т/12/13.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е със 79% трайно намалена работоспособност; живее сам; 

доходът му се 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  

ТОДОР РАДЕВ СТОЙКОВ – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Чинар” № 12 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3376-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.О/2/10.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е със 70%  трайно намалена работоспособност; доходът му 

се формира единствено от пенсия; студент във 2-ри курс на ВСУ 

“Черноризец Храбър”), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на ОВАНЕС ХАЗАРОС 

КУЮМДЖИЯН – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Ст.Хаджииванов” № 6 -  за 

покриване на разходи за транспорт през учебната 2005/2006 г. 

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

 

 3377-10.   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/187/25.10.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда; няма 

никакви доходи; има неизплатени задължения за ел.енергия, поради което 

захранването е спряно), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на  АНДРЕЙ БОРИСОВ 



АНДРЕЕВ – ЕГН…………, гр.Варна, жк. “Дружба” бл.2, вх.В, ап.14 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3378-10.   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/18/25.10.2005 г. и на база социален 

статус (на 11.10.2005 г. е починал съпругът на лицето; за лечението и за 

погребението му са взети пари в заем; лицето от няколко години е 

безработно; живее при лоши санитарно-хигиенни условия), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на 160 лв. на  АНГЕЛИНА КОСТОВА КАВАЛДЖИЕВА – ЕГН …………, 

гр.Варна, ул.”Розова долина” № 31 -  за частично покриване на разходи по 

погребение. 

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

    

 3379-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с   вх.№ ЗР-5-94.С/10/14.06.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е многодетна майка с 3 непълнолетни деца; двамата 

съпрузи са безработни; доходът им се формира единствено от социални 

помощи; поддържат медикаментозна терапия на най-малкото дете, чието 

здравословно състояние често се влошава; имат неизплатени задължения 

към ВиК в размер на 2000 лв.), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на  СИЙКА 

СЪБИНОВА КОЧЕВА – ЕГН ……….., гр.Варна, ул.”Станислав 

Доспевски” № 5 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 3380-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с   вх.№ ЗР-5-94.Р/18/08.08.2005 г.  и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; до м.10.2005 г. 

е съжителствала с майка си, на която е била социален асистент; на 

06.10.2005 г. същата е починала, за погребението на която са взети пари в 

заем), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 160 лв. на  РОСИЦА ГЕОРГИЕВА 

ТЕОДОСИЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.213, вх.3, 

ет.7, ап.79 -  за частично покриване на разходи по погребение. 

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

 



 3381-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.С/3/10.01.2006 г. и на база социален 

статус (на 15.12.2005 г. в блока е възникнал пожар, вследствие на който са 

напълно унищожени жилищата на втория етаж, включително и 

намиращото се в тях имущество; семейството на г-жа Гикова живее към 

настоящия момент на свободен наем в размер на 200 лв.; липсата на 

постоянни и стабилни доходи затруднява семейството в изплащането на 

наемното задължение, както и за покриване на ежедневните нужди), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на  500 лв. на  СТОЙКА ИВАНОВА ГИКОВА- ЕГН 

………., гр.Варна, жк “Дружба” бл.7, ет.2, ап.8 - за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

3382-10.   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/12/21.12.2005 г. и на база 

социален статус (лицето е пенсионер; доходът й се формира единствено от 

пенсия; към настоящия момент съжителства с една от дъщерите си, която 

е несемейна и безработна; има множествено заболявания; ползва 

лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК; чака 

освидетелстване пред ТЕЛК), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на  РОСИЦА 

МИТКОВА КОВАЧЕВА – ЕГН …….., гр.Варна, ул.”Македония” № 124, 

вх.А, таван - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 3383-10.    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. ГИНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 

ул. “Д-р Селименски” № 105; молба вх.№ РД-5-94.Г/159/26.10.2005 г. - 

ОТКАЗ, тъй като при няколкократните посещения лицето не е открито на 

посочения адрес и не може да се изготви социален доклад. 

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

 

2. ГАЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА – ЕГН ……….., 

гр.Варна, ул. “Д-р Селименски” № 105, молба вх.№ РД-5-



94.Г/138/09.09.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като при няколкократните посещения 

лицето не е открито на посочения адрес и не може да се изготви социален 

доклад. 

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

 

3. СЕВДА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА – ЕГН ………., гр.Варна, 

жк “Вл.Варненчик” бл.22, вх.10, ет.1, ап.104, молба вх.№ РД-5-

94.С/266/14.10.2005 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/ 

 

 3384-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Л/3/26.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; живее при лоши санитарно-хигиенни условия, 

сградата е полусрутена; изхранва се чрез връщане на хартия на вторични 

суровини; 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 ЛИЛИ ТОМОВА МАРИНОВА – ЕГН 

………., гр.Варна, ул.”Пробуда” № 51 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3385-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.К/3/15.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено с 3 деца, едно от които е непълнолетно; децата 

живеят в София, а г-жа Мавродиева съжителства с майка си в собствено 

жилище при лоши санитарно-хигиенни условия; има 51% трайно 

намалена работоспособност; 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 КРАСИМИРА 

ЛЮБЕНОВА МАВРОДИЕВА – ЕГН ………, гр.Варна, местност 

“Евксиноград”, ул.”20” № 36А – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 



 3386-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.К/4/16.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотен родител на 4 деца; лицето е със 100% трайно 

намалена работоспособност с чужда помощ; доходът му се формира 

единствено от пенсия; жилището, което обитава е в лошо техническо 

състояние), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 500 лв. на КРАСИМИР ГОЧЕВ 

АНДОНОВ – ЕГН ……….., с.Каменар, ул.”Ясен” № 13А – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3387-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Р/4/26.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, с едно непълнолетно дете; живее на свободен 

наем, при лоши санитарно-хигиенни условия; 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  200 лв. на РОСИЦА ПАРУШЕВА ПАРУШЕВА – 

ЕГН …………, гр.Варна, кв.”Виница”, ул.”Цар Борис III” № 78 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3388-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.Р/1/05.01.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е семейно; доходът на семейството се формира от две 

инвалидни пенсии; лицето е с 58% ТНР, а съпругът – със 76% трайно 

намалена работоспособност; лекарствата които ползват частично се 

реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на РИПСИМЕ 

БОХОСОВА СИМОНЯН – ЕГН………., гр.Варна, ул.”Странджа” № 14, 

ет.3, ап.12 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 3389-10.    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/27/08.12.2005 г. и на база 

социален статус (лицето е вдовица, с 88% трайно намалена 

работоспособност; няма роднини, които биха могли да й окажат 

финансова подкрепа; вследствие на влошено здравословно състояние 



ползва лекарства, част от които се реимбурсират от НЗОК), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 

размер на 200 лв. на СТОЯНКА ИВАНОВА МАРИНОВА – ЕГН ………., 

гр.Варна, ул.”Дубровник” бл.17, ап.21 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3390-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.П/1/11.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, с 10-годишен син, за който изплаща 

ежемесечна издръжка; единственият му доход се формира от пенсия; 

ежемесечно заплаща лекарства, част от които не се реимбурсират от 

НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  300 лв. на ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ 

ПЕТРОВ – ЕГН …………, гр.Варна, бул.”Сливница” № 105, вх.Б, ап.50 – 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3391-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Д/2/17.01.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е несемейно, със 75% трайно намалена работоспособност; 

съжителства с родителите си; майката е с онкологично заболяване, а 

бащата – с алкохолна зависимост; доходът се формира единствено от 

пенсия; живеят при лоши санитарно-хигиенни условия), Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   

300 лв. на ДОБРОМИР ПАНАЙОТОВ АТАНАСОВ – ЕГН…………, 

гр.Варна, ул.”Юлиус Фучик” № 3 – за задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови потребности. 

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

 

    3392-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-5-94.В/39/30.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е с 80% трайно намалена работоспособност; доходът й се 

формира единствено от пенсия; от няколко години е обгрижвала майка си, 

за чието лечение и погребение са взети пари в заем), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   250 

лв. на ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА НАНЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, 

кв.”Аспарухово”, ул.”Найчо Цанов” № 69 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 



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

 

 3393-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.Л/1/04.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно; чака преосвидетелстване от ТЕЛК; доходът 

се формира единствено от пенсия; ползва лекарства, които частично се 

реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЛИЛЯНА ПЕТКОВА 

ИЛИЕВА – ЕГН……….., гр.Варна, жк “Възраждане” бл.57, вх.3, ап.97 – 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

       3394-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-9100/1/04.01.2006 г. и на база социален 

статус (семейството на лицето обитава таван при лоши санитарно-

хигиенни условия; синът им е с 40% трайно намалена работоспособност; 

семейство Стойчеви получават ежедневно храна от обществената 

трапезария в район “Одесос”; доходите им се формират единствено от 

пенсия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на ХРИСТО СТОЯНОВ 

СТОЙЧЕВ – ЕГН …………., гр.Варна, ул.”Опълченска” № 29, вх.А, 

таван – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 3395-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-5-94.Ж/11/28.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; 

не притежава движима и недвижима собственост, която да бъде източник 

на доходи; вследствие на счупване на шийката на дясна бедрена кост, са 

направени две непосредствени операции, за които са взети пари в заем; 

към момента 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 ЖЕЛЯЗА ДИМИТРОВА 

ПАРАСКЕВОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.22, 

вх.9, ап.99– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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



 3396-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.А/4/05.01.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е разведено; живее в общинско жилище; не притежава 

движимо и недвижимо имущество, което да е източник на доходи; 

включена е към безплатната трапезария в кметство “Приморски”; ползва 

лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   

200 лв. на АНГЕЛИНА ИВАНОВА ФЛОРИЧЕЛОВА – ЕГН …………., 

гр.Варна, ул.”Ружа” бл.8, ет.10, ап.47 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3397-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Т/2/05.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, но съжителства с бащата на децата си; има 

тризнаци на 2 г. 6 м.; доходът се формира от семейни помощи за деца; 

съжителства и с родителите на бившия си съпруг, които са пенсионери), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   1000 лв. на ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА 

– ЕГН …………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.206, вх.4, ап.98– за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3398-10.    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/19/27.12.2005 г.и на база 

социален статус (на 15.12.2005 г. е възникнал пожар, вследствие на който 

изгарят обичайните вещи за потребление и цялото движимо имущество; 

към настоящия момент, до ремонта на жилището, семейството живее при 

дъщеря си), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  1000 лв. на ВЯРА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА – 

ЕГН ……….., гр.Варна, жк “Дружба” бл.7, ап.1– за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 3399-10.    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/18/28.12.2005 г.и на база 

социален статус (15.12.2005 г. е възникнал пожар, вследствие на който 

изгарят обичайните вещи за потребление и цялото движимо имущество; 



към настоящия момент, до ремонта на жилището, семейството живее при 

близки), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   1000 лв. на НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА 

КИРОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, жк “Дружба” бл.7, ет.2, ап.6 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3400-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.И/23/29.12.2005 г. и на база 

социален статус (на 15.12.2005 г. е възникнал пожар, вследствие на който 

изгарят обичайните вещи за потребление и цялото движимо имущество; 

към настоящия момент, до ремонта на жилището, семейството живее при 

близки), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  1000 лв. на ИВАН КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ 

– ЕГН………., гр.Варна, жк “Дружба” бл.7, ет.2, ап.8 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3401-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.Й/5/23.12.2005 г.и на база социален 

статус (на 15.12.2005 г. е възникнал пожар, вследствие на който изгарят 

обичайните вещи за потребление и цялото движимо имущество; към 

настоящия момент, до ремонта на жилището, семейството живее при 

роднини), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  1000 лв. на ЙОРДАНКА ИВАНОВА 

ДИМИТРОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, жк “Дружба” бл.7, ап.3 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3402-10.    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/14/09.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, със 71% трайно намалена работоспособност; 

доходът й се формира единствено от пенсия; на 02.12.2005 г. е починал 

съпруга й след тежко боледуване; парите за погребението са взети 

назаем), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 160 лв. на ЗЛАТКА ДИМИТРОВА 

СТОИЧКОВА – ЕГН……………, гр.Варна, ул.”Кишинев” № 3 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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



    3403-10.    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/13/07.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; съжителства със семейството на сина си и дъщеря 

си при лоши санитарно-хигиенни условия; безработна, с регистрация в 

Бюрото по труда; на 30.11.2005 г. е починал съпруга й, за погребението му 

са взети пари в заем), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 160 лв. на ЗОЯ КОСТОВА 

АНДРЕЕВА – ЕГН ………, гр.Варна, ул.”Розова долина” № 33 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3404-10.    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/17/23.12.2005 г.и на база 

социален статус (лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от 

пенсия за инвалидност, със 71%-90% трайно намалена работоспособност; 

съжителства със семейството на единия си син, който е вдовец с 

непълнолетно дете; ползва лекарства, част от които се реимбурсират от 

НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на НЕЙКА ЯНКОВА 

ГЕОРГИЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Петър Райчев” бл.3, вх.А, ап.7 

– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

    

 3405-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-5-1000/68/25.11.2005 г.и на база социален 

статус (лицето е семейно; съжителства с майка си, която е на 103 г.; 

доходите се формират единствено от пенсия; ползват 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 

НЕВЕНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, жк 

“Вл.Варненчик” бл.303, вх.8, ап.120 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

    3406-10.    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/20/29.12.2005 г.и на база социален 

статус (лицето е разведено; чака освидетелстване от ТЕЛК; доходът й се 

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 ВЕЛИЧКА БЕЛЧЕВА 

НЕДЕЛЧЕВА – ЕГН ……….., гр.Варна, ул.”Братя Бъкстон” бл.30, вх.Д, 

ап.3 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 3407-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-5-0600/667/20.10.2005 г. и на база 

социален статус (лицето е семейно, с две непълнолетни деца; и двете й 

деца са с РЕЛКК 100% трайно намалена работоспособност с чужда 

помощ; лицето работи като техен личен асистент; жилището е 

самосрутена постройка, без покрив, с остатъци от стени; семейството се е 

изместило на квартира), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 1000 лв. на МАРИЯНА 

АСЕНОВА СТОЯНОВА – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Крайезерна” № 

49А – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 3408-10.    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/202/14.07.2005 г. и на база 

социален статус (на 11.12.2004 г. е избухнал пожар, вследствие на който 

са нанесени значителни щети), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на МАРИЯ 

ИВАНОВА ВАСИЛЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Одрин” № 19 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3409-10.    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/14/09.08.2005 г.и на база 

социален статус (лицето е разведено, с 65% трайно намалена 

работоспособност; живее на свободен наем; безработна, с регистрация в 

Бюрото по труда; ползва лекарства, част от които се реимбурсират от 

НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  200 лв. на АНКА КОСТОВА ИЛИЕВА – 

ЕГН………., гр.Варна, ул.”инж. Каракулаков” № 10 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 



 3410-10.    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/225/05.12.2005 г.и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с 4 непълнолетни деца; от район 

“Вл.Варненчик” е настанена в бл.32, вх.1, ап.39; към настоящия момент 

не живее в посоченото жилище, тъй като то е без дограма, врати и с 

неизплатени сметки за ток от предишен наемател в размер на 1500 лв. и 

вода в размер на 300 лв.), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 1000 лв. на ВЕСЕЛА 

ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – ЕГН…………, гр.Варна, ул.”Светослав 

Минков” № 20 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 3411-10.    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/236/24.08.2005 г. и на база 

социален статус (лицето е разведено, със 71% трайно намалена 

работоспособност; живее на свободен наем; чака преосвидетелстване от 

ТЕЛК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   200 лв. на МАРИЯ БАЛЧЕВА ДОБРЕВА 

– ЕГН ………, гр.Варна, ул.”Чаталджа” № 3, ет.5 (таван) – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3412-10.    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/315/07.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, с 50% трайно намалена работоспособност; 

доходът се 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 

СВЕТЛА АСЕНОВА АВРЕНСКА – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Чонгора” 

№ 78 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 3413-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.К/11/13.12.2005 г. и на база 

социален статус (лицето е вдовица; единственият доход се формира от 

пенсия; жилището, което обитава е в лошо техническо състояине; с 

влошено здравословно състояние; 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 КИЧКА 

МИХАЙЛОВА ЯНКОВА – ЕГН ………, гр.Варна, ул.”Цар Иван 

Александър” № 12 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

    3414-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Я/1/01.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, с 90% трайно намалена работоспособност; ползва 

лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК; доходът й се 

формира единствено от пенсия), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на   200 лв. на ЯНКА 

ПЕЙЧЕВА КИРОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, жк “Дружба”, бл.1, вх.В, 

ап.17– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 3415-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Р/5/27.01.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е разведено, с 3 пълнолетни деца; съжителства с 14-

годишния си внук; лицето е със 71% трайно намалена работоспособност; 

доходът й се 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 

РУМЯНА ЦОЛОВА МЕДАРСКА – ЕГН ………, гр.Варна, жк 

“Вл.Варненчик” бл.7, вх.3, ап.51 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 3416-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.П/1/24.01.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е вдовица, с 90% трайно намалена работоспособност; 

лежащо болна; съжителства с дъщеря си, която е назначена като неин 

личен асистент; за закупуване на санитарни материали са взети пари в 

заем), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   300 лв. на ПАРАНЦИН МАРКАР 

КУЮМДЖИЯН – ЕГН…………., гр.Варна, жк “Възраждане” бл.67, вх.1, 

ап.3 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 



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

  

 3417-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Т/5/14.03.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовец, с две пълнолетни деца; син – студент в 

Икономически университет - Варна; дъщеря – продължително 

безработна, с регистрация в Бюро по труда; на 16.02.2006 г. вследствие на 

мозъчен инсулт е починала съпругата му, която е била продължително 

време на хемодиализа), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на ТОДОР СТОЯНОВ 

МАРИНОВ – ЕГН ………, гр.Варна, жк “Възраждане” бл.46, вх.2, ап.18 – 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3418-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.М/2/03.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с 80% трайно намалена работоспособност; вследствие на 

операция и следоперативно лечение, за което са взети пари в заем, изпада 

в тежко финансово положение и не може да покрива комунално-битовите 

си потребности), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на МАРА 

АТАНАСОВА КАРАПАВЛОВА – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Евлоги 

Георгиев” бл.21, вх.А, ап.4– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 3419-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.В/1/17.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, безработно, с едно непълнолетно дете, за 

което не получава издръжка; вследствие на злополука в края на 2005 г. 

детето е с фрактура на дясна ръка; средствата за лечение да взети в заем), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   200 лв. на ВЕСЕЛИНА ЗЛАТЕВА ЙОРДАНОВА – 

ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Евлоги Георгиев” № 25, вх.В, ет.7, ап.105 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

    3420-10.    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/29/09.12.2005 г. и на база социален 



статус (лицето е несемейно, с 4 непълнолетни деца; обитава общинско 

жилище в лошо техническо състояние; не е освидетелствана от ТЕЛК; 

ползва лекарства, които не се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 

лв. на СЕВДА ЯНЧЕВА ЯНАКИЕВА – ЕГН ………, гр.Варна, 

ул.”Гривица” № 4 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 3421-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.В/2/01.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено с 95% трайно намалена работоспособност; 

живее на свободен наем при лоши санитарно-хигиенни условия; чака 

преосвидетелстване от ТЕЛК), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на ВАЛЕНТИН 

АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Ружа” бл.8, 

ет.5, ап.23 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 3422-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Р/36/02.03.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е със 71% трайно намалена работоспособност; 

единственият доход от формира от пенсия; ползва лекарства, част от 

които не се заплащат от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на РУСКО 

АТАНАСОВ ТОДОРОВ – ЕГН ……….., гр.Варна, жк “Чайка” бл.40, ет.9, 

ап.34 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 

 3423-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.М/6/27.02.2006 г. и на база 

социален статус (лицето е семейно с 4 непълнолетни деца; безработно, с 

регистрация в Бюрото по труда; обитават наследствено жилище при лоши 

санитарно-хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на МИГЛЕНА 

ТОДОРОВА ЖЕЛЕЗОВА – ЕГН ……………, гр.Варна, кв.”Виница”, 



ул.”Александър Кръстев” № 10 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 3424-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-5-94.Р/28/21.12.2005 г. и на база социален 

статус (на 15.12.2005 г. е възникнал пожар, вследствие на който изгарят 

обичайните вещи за потребление и цялото движимо имущество; към 

настоящия момент, до ремонта на жилището, семейството живее при 

близки), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на  1000 лв. на РУСКА БОНЧЕВА 

ПЕТКОВА – ЕГН …………, гр.Варна, жк “Дружба” бл.7, ап.4.– за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности  

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

  

 3425-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.М/2/16.01.2006 г. и на база 

социален статус (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ; живее на свободен наем; необходими са средства за 

предстоящо дипломиране във ВСУ “Черноризец Храбър” през м.май 2006 

г.), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   300 лв. на МАРИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА – 

ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Кирил Пейчинович” № 38 – за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3426-10.    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/44/12.08.2005 г.и на база социален 

статус (до 18-годишна възраст лицето е пребивавало в ДОВЛРГ “Княгиня 

Надежда”-Варна; към настоящия момент е безработно, с регистрация в 

Бюрото по труда; живее на свободен наем), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на 

СЛАВЧО СИЙКОВ МИХАЙЛОВ – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Екзарх 

Йосиф” № 5 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 



         3427-10.    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. ТОНИ РАДОСЛАВОВ РУСЕВ - ЕГН ………., с.Каменар, ул. “Липа” 

№ 20; молба вх.№ ЗР-5-94.Т/1/15.04.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

2. ТОДОР РУМЕНОВ ИВАНОВ – ЕГН ………, с.Каменар, ул.”Калина” 

№ 58, молба вх.№ СДЖ-5-94.Т/3/22.03.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

3. ПЕТЪР ХАРАЛАМБИЕВ БИЦОВ – ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Цар 

Иван Страцимир” № 39, молба вх.№ РД-5-94.П/5/14.01.2005 г. - 

ОТКАЗ, тъй като при няколкократните посещения лицето не е 

открито на посочения адрес и не може да се изготви социален доклад; 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

    

4. НЕЛИ МИХАЙЛОВА МАТЕЕВА – ЕГН …………., с.Каменар, 

ул.”Бреза” № 39, молба вх.№ СДЖ-5-94.Н/3/06.04.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

5. СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА МИЛАНОВА – ЕГН ……….., с.Каменар, 

ул.”Калина” № 16, молба вх.№ ЗР-5-94.С/3/11.04.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

6. НАДЕЖДА МИТКОВА СИМЕОНОВА – ЕГН ………., с.Каменар, 

ул.”Мак” № 4, молба вх.№ ЗР-5-94.Н/1/11.04.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

7. МИХАИЛ МАТЕЕВ ИВАНОВ – ЕГН ……….., с.Каменар, ул.”Бреза” 

№ 33, молба вх.№ ЗР-5-94.М/3/11.04.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

8. ФИЛКА ТАШКОВА ИЛИЕВА – ЕГН ………., с.Каменар, ул.”Дъб” № 

17, молба вх.№ РД-5-94.Ф/1/05.04.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

9. ЯНКА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА – ЕГН…….., с.Каменар, 

ул.”Калина” № 8А, молба вх.№ ЗСР-4-94.Я/3/08.12.2004 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 



10.  ТЕМЕНУЖКА САШЕВА ЗЛАТЕВА – ЕГН ………., с.Каменар, 

ул.”Дъб” № 15, молба вх.№ ЗСР-5-94.Т/1/10.02.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

11.  ГАЛИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА – ЕГН ………., с.Каменар, 

ул.”Липа” № 3, молба вх.№ СДЖ-5-94.Г/6/07.09.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

12.  АЛИ ХАСАН ХАСАН – ЕГН ………., гр.Варна, кв.Аспарухово, 

ул.”Горна студена” № 46, молба вх.№ ОС-4-94.А/32/28.10.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

13.  ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН ………., 

гр.Варна, ул.”Струга” № 102, молба вх.№ ОС-6-94.В/2/17.01.2006 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

14.  ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЕВ – ЕГН ……….., гр.Варна, местност 

“Траката”, ул.”13” № 9А, молба вх.№ РД-6-94.В/16/30.01.2006 г. - 

ОТКАЗ, тъй като при няколкократните посещения лицето не е 

открито на посочения адрес и не може да се изготви социален доклад; 



/за – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

15.  МИЛКА КОЛЕВА МАРКОВА – ЕГН ………, гр.Варна, ул.”Георги 

Стаматов” бл.1, вх.11, ап.44, молба вх.№ ОС-5-1000/70/05.12.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

16.  КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ – ЕГН …………, гр.Варна, 

бул.”Княз Борис I” № 82, ет.3, молба вх.№  РД-5-94.К/115/25.07.2005 

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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

17.  ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН ………., гр.Варна, жк 

“Младост” бл.108, вх.7, ап.74, молба вх.№ СДЖ-5-94.Г/8/14.12.2005 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 – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

18.  ЗЛАТКА АТАНАСОВА КОЛЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, жк 

“Вл.Варненчик” бл.4, вх.4, ап.59, молба вх.№ ОС-6-94.З/1/20.02.2006 

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 – 1/ 

 

19.  ПЕТКО БОЯНОВ ПЕТКОВ – ЕГН ……….., гр.Варна, жк 

“Владиславово” бл.215, вх.3, ап.68, молба вх.№ РД-6-



94.П/9/27.01.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като при няколкократните 

посещения лицето не е открито на посочения адрес и не може да се 

изготви социален доклад; 

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

 

20.  АТАНАС ИВАНОВ КОЛЕВ – ЕГН ………, гр.Варна, жк 

“Владиславово” бл.4, вх.4, ап.59, молба вх.№ ОС-6-94.А/3/20.01.2006 

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

 

21.  АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА ГЕРАСИМОВА – ЕГН …………, 

гр.Варна, ул.”Пробуда” № 115, молба вх.№ ОС-6-94.А/2/20.01.2006 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 – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

22.  ЕЛЕНА МИТКОВА ЖЕКОВА – ЕГН ………., гр.Варна, жк 

“Вл.Варненчик” бл.22, вх.12, ап.143, молба вх.№ ЗР-6-

94.Е/3/13.01.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като при няколкократните 

посещения лицето не е открито на посочения адрес и не може да се 

изготви социален доклад; 

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

 

23.  СТЕЛА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА – ЕГН ………., гр.Варна, 

ул.”Кракра” № 61, молба вх.№ ОС-5-94.С/64/20.12.2005 г. - ОТКАЗ, 

тъй като при няколкократните посещения лицето не е открито на 

посочения адрес и не може да се изготви социален доклад; 

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

 

3428-10.    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във  връзка с чл.92 от КСО и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-

94.Ж/11/21.03.2006 г., Общински съвет – Варна  дава съгласие за отпускане 



на персонална пенсия на детето Кристиана Светославова Кючукова от 

гр.Варна, ул.”Петър Райчев” бл.4, вх.Ж, ет.6, ап.160 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 10/ 

 

3429-10.    От 24 ноември 2005 г. в гр.Варна е започнал работа 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства по проект “Реформа за 

повишаване благосъстоянието на децата в България” на Министерството на 

труда и социалната политика. Той включва Център за обществена подкрепа 

на Звено “Майка и бебе”. 

Комплексът за социални услуги предлага помощ и социални услуги 

на деца в риск и техните семейства, така че да им бъде осигурена 

възможност да живеят в семейна среда, да се предотврати изоставянето и да 

бъде намален броя на децата, постъпващи в специализирани институции. 

Договорът за предотвратяване на услуги  в Комплекса за социални 

услуги, сключен между Община Варна, Министерството на труда и 

социална политика  и Национален център за социална рехабилитация е с 

продължителност 12 месеца и приключва през месец юни 2006 година. 

Услугите, които се предоставят са в обхвата на държавно 

делегираните дейности. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, 

чл.36а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-

9302/27/21.03.2006 г., Общински съвет – Варна  дава съгласие за създаване 

на Комплекс за социални услуги, включващ: 

 I. Център за обществена подкрепа като социална услуга в 

общността – държавна дейност с капацитет 100 души месечно, численост на 

персонала 25 души, средства за работна заплата за 6 месеца – 57 420 лв., 

стандарт за издръжка 907.12 лв. Дата на откриване на социалната услуга 

01.07.2006 г. 

 II. Звено “Майка и бебе” като услуга в общността – държавна 

дейност с капацитет 8 души  месечно, численост на персонала 6 души, 

средства за работна заплата за 6 месеца – 13 160 лв., стандарт за издръжка 

1292.68 лв. Дата на откриване на социалната услуга 01.07.2006 г. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 10/ 

 

 3430-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с вх. № ОС-6-94.Д(12)/20.03.2006 г. и на база социален статус /до 

18-годишна възраст лицето е пребивавало в ДОВЛРГ “Княгиня Надежда” 



гр. Варна; към настоящия момент лицето е безработно; завършило е 

семестриално ВСУ “Черноризец Храбър” и очаква назначение по 

специалността/ Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. за задоволяване на основни 

комунално-битови потребности на ДЕМИР МИЛЕНКОВ ГЕОРГИЕВ 

– ЕГН ……., гр. Варна, ул. “Кракра” № 2. 

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

 

 3431-10.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с вх. № ОС-6-94.А(11)/20.03.2006 г. и на база социален статус /до 

18-годишна възраст лицето е пребивавало в ДОВЛРГ “Княгиня Надежда” 

гр. Варна; към настоящия момент лицето е безработно; има бакалавърска 

степен във ВСУ “Черноризец Храбър” и очаква назначение по 

специалността/ Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. за задоволяване на основни 

комунално-битови потребности на АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ 

АНГЕЛОВ – ЕГН ………., гр. Варна, ул. “Кракра” № 2. 

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

 

 3432-10.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с вх. № ОС-6-94.П(59)/29.03.2006 г. и на база социален статус /до 

18-годишна възраст лицето е пребивавало в ДОВЛРГ “Княгиня Надежда” 

гр. Варна.  Наскоро е излязъл от Затвора. Няма близки и роднини, които 

могат да му помогнат. Няма къде да живее. Тъй като е безработен ,не 

може да си наеме квартира/ Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. за задоволяване на 

основни комунално-битови потребности на ПАНАЙОТ ЙОРДАНОВ 

ИЛИЕВ – ЕГН ………., адрес по лична карта: гр. Варна, ж.к. “Вл. 

Варненчик” бл. 404, вх. 6, ет. 6, ап. 15. 

/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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: 

- подкрепа на микропроект за “Построяване на зала за спорт” на 

СОУ “Д-р Иван Шишман”. 

Докл.: Н. ДЖАГАРОВ – общински 

съветник, член на ПК “Образование” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3433-11.   На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и 

т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-

6-9302/24/10.03.2006 г., Общински съвет-Варна подкрепя микропроект 

“Построяване на зала за спорт” на СОУ за деца с нарушено зрение “Д-р 

Иван Шишманов” - гр.Варна. Обща стойност на проекта е 390 000 лв., 20 

% от които се финансират от Фондация “Сто години училище за слепи в 

България”.  

 

/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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” относно: 

- вземане на решение относно изразходване на средствата по т. 1 

“Производство на културни продукти и продукции” и т. 13 “Нови форми” 

/юбилейни чествания/ от приложение № 13 /мероприятие Други дейности 

по културата пар. 10 местни дейности 7/42/759; 

- вземане на решение относно изразходване на средства по параграф 

Дирекция Култура мероприятие 736 “Оперно филхармонично дружество”; 

- вземане на решение относно изразходване на средства в размер от 

40 000 /четиридесет хиляди/ лева, предвидени в мер. “Други дейности по 

културата, ІІ. Други разходи по културата, т. 1 Фестивали за 

МЕждународния балетен конкурс; 

- промяна на чл. 6 от “Правилник за поставяне на паметници, 

мемориални знаци и художествени пластики на територията на Община 

Варна”, приет с решение № 3064-3 по Протокол № 38/22.02.2006 г.; 

- даване на съгласие за предоставяне право на безвъзмездно 

управление на народни костюми от материалните активи на общинска 

фирма “Обреди” ЕООД и Дирекция “Култура и духовно развитие” в 

Община Варна на НЧ “Васил Левски”, НЧ “Асен Златаров”, НУИ “Добри 

Христов” и НГХН “Константин Преславски”;  

- подкрепа на провеждането на “МОNSTERS of ROCK Festival” от 

03 до 07 август 2006 г. в гр. Варна; 

- допълнение в Приложение № 2 от “Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна”,  Раздел “Библиотеки”. 

Докл.: Н. МИХАЙЛОВ – общински 

съветник, член на ПК “Култура, 

вероизповедания, медии” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

Общински съвет – Варна прие следните 



Р Е Ш Е Н И Я : 

3434-12.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава средствата по т. 1 “Производство на културни 

продукти и продукции” и т. 13 “Нови форми/юбилейни чествания” от 

приложение № 13 (местни дейности 7/42/759), мер. “Други дейности по 

културата”, пар. 10 да се изразходват с решение на Общинския съвет. 

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

 

3435-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, средствата по 

мер. 736 “Оперно филхармонично дружество” да се изразходват съгласно 

“Правила за осигуряване достъпа на гражданите на Варна до 

произведенията на изкуството и културата”, приети с решение на 

Общински съвет – Варна № 443-4(11)/28.04.2004 г. 

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

 

3436-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, средствата в 

размер от 40 000 /четиридесет хиляди/ лева от приложение № 13, т. 1 

(местни дейности 7/42/759), мер. “Други дейности по културата”, пар. 10 

“Международен балетен конкурс” да са за наградите на Кмета и пътни 

разноски за членовете на Международното жури. 

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

 

3437-12. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и 

т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Председателя на Общинския съвет – 

Варна с вх. № ОС-6-9303/36/03.04.2006 г., Общински съвет-Варна 

подкрепя идеята за провеждане на “MONSTERS of ROCK Festival” от 3-ти 

до 7-ми август 2006 год. в гр. Варна и възлага на Председателя на 

Общинския съвет-Варна и Кмета на Община Варна да окажат 

необходимото съдействие на организаторите на фестивала “UNIVERSUM 

ENTERTAINMENT” SA и съобразно правомощията си да подпомогнат 

организирането на това голямо събитие. Фестивалът да се проведе под 

патронажа на Председателя на Общинския съвет. 

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

3438-12.  На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, чл.6, ал. 2, чл. 8 и 

чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-

9300/10/20.02.2006 г., Общинския съвет - Варна приема допълнение в 

приложение 2 към “Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”, 



раздел  „Библиотеки” - Регионална Библиотека „Пенчо Славейков”- гр. 

Варна следните цени на услуги: 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” 

 

 I. ГОДИШНИ ЧИТАТЕЛСКИ ТАКСИ: 

* за възрастни читатели      - 10.00 лв. 

* за читатели-пенсионери      -   4.00 лв. 

* за читатели на Детски и средношколски отдел  -   5.00 лв. 

 

Забележки: 

 1. Читателите-инвалиди не заплащат читателска такса; 

 2. Първото дете от многодетни семейства (2 и повече деца) заплаща 

читателска такса. Останалите деца (от същото семейство)-читатели на Детски 

и Средношколски отдел и отдел "Изкуство" се освобождават от читателски 

такси; 

 3. Срочно военнослужещите в БА заплащат годишна такса от 2.00 лв. 

 

 II. ЧИТАТЕЛСКИ КАРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ: 

 * за 6 месеца    - 6.00 лв. 

 * за 1 месец     - 4.00 лв. 

 * дневен пропуск    - 1.00 лв. 

 

 читатели-пенсионери: 

 * за 6 месеца    - 2.00 лв. 

 

 читатели на детски и средношколски: 

 * за 6 месеца    - 3.00 лв. 

 * за 1 месец     - 2.00 лв. 

 * дневен пропуск    - 1.00 лв. 

 

 III. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБЕНА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА: 

 * такса     - 1.50 лв. 

 

 IV. ГЛОБИ ЗА ПРЕСРОЧЕНО ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕТИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ 

ДОКУМЕНТИ: 

 * закъснение до 6 месеца  -  0.75 лв. за всеки месец 

     * закъснение над 6 месеца   -  читателят губи правото да заема  

        литература за дома в срок от  

        6 месеца 

    V. ТАКСИ ЗА ИНТЕРНЕТ-ДОСТЪП: 



 

* Интернет-достъп – самостоятелна работа – 1,20 лв./ч 

 

забележка: Минимално време за таксуване:  - до 15мин/ 0.30 лв. 

 * Текстообработка - самостотелна работа   - 1.00 лв./час 

* Сканиране 

** сканиране на книга/списание   - 0.50 лв. до 1.00 

лв./стр. 

** сканиране на графика    - 1.00 лв. до 2.00 

лв./стр. 

** сканиране на микрофилм/микрофиш  - 1.00 лв. до 2.00 

лв./кадър 

** запис върху CD-ROM на библиотеката   - 1.00 лв. 

забележка:  

 1. Цените за сканиране на книга/списание, графика и 

микрофилм/микрофиш се определят според спецификата на изискванията 

на читателите. 

 2. Срокът на изпълнение се определя според спецификата на заявката. 

 VI. ПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА БИБЛИОТЕКАТА: 

ОТДЕЛ "ИЗКУСТВО" 

 *Ползване на специализирани 

   технически средства в аудиозалата  - 2.00 лв. на час  

 

 VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ: 

 * Библиографски справки 

  ** писмена справка с голяма ретроспекция    

                    изпълнение – от 5 до 10 дни –   10.00 лв. 

 

  ** бърза справка 

изпълнение до 3 дни    –     5.00 лв. 

 

  ** експресна справка   –    6.00 лв.   

изпълнение  до 2 часа 

забележка:  

 1. При писмените библиографски справки с голяма ретроспекция, се 

заплащат авансово 20 % от сумата в размер - 2 лв. 

 2.  В цената на бързите и експресните справки е включена разпечатката. 

  

 * Справка в Интернет с консултант 

  ** до един час   - 3лв. 



  ** до два часа - 5 лв. - за всеки допълнителен час над 2-та часа - 2 лв./час 

 

 VIII. ТАКСИ ЗА МЗ И ММЗ: 

 Заемането на материали от чужди библиотеки става срещу читателска 

карта поне за 6 месеца. 

 *заявка на библиотечни материали от друга библиотека в страната - 

2.00 лв. 

 *заявка за библиотечни материали от библиотека в чужбина    - 

5.00 лв. 

Забележка:  

 Читателят поема пощенските разходи и таксите на библиотеките, които 

предоставят материалите. 

 IX. КОПИРНИ УСЛУГИ И РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПРИНТЕР: 

 * Едностранно копиране A4     -  0.08 лв./стр. 

 * Едностранно копиране A4 – репродукции -  0.15 лв./стр. 

 * Двустранно копиране  A4    -  0.15 лв./стр. 

 * Едностранно копиране A3    -  0.20 лв./стр. 

 * Едностранно копиране A3 – репродукции -  0.30 лв./стр. 

*Разпечатка на принтер: 

  **черно-бяло     -  0,20 лв./стр. 

  **цветно      -  1,20 лв.стр. 

 Х. ГЛОБИ ЗА ЗАГУБЕНИ КНИГИ: 

 Глобата за загубена библиотечна книга се определя по нейната 

съвременна пазарна цена. Върху нея се прилагат изискванията на Наредбата 

за запазване на библиотечните фондове. 

 За физическо увреждане на книги читателят плаща обезщетение в размер 

на стойността на повредата (подвързията) - 5.00 лв. 

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

 

3439-12.  На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 12, ал.1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 7 

НРПУРОИ и  по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-

9302/8/26.01.2006 г., Общинският съвет – Варна дава съгласие да бъде 

предоставено право на безвъзмездно управление, на народни костюми от 

материалните активи на общинска фирма “Обреди” ЕООД и Дирекция 

“Култура и духовно развитие” в Община Варна, съгласно приложените 

списъци 1 и 2, на обща стойност 126 277. 50 (сто двадесет и шест хиляди 

двеста седемдесет и седем, 0.50) лева на Народно читалище /НЧ/ “Васил 

Левски”, Народно читалище /НЧ/ “Асен Златаров”, /Национално училище по 



изкуства/ НУИ “Добри Христов” и /Национална гимназия по хуманитарни 

науки и изкуства/ НГХНИ “Константин Преславски”. 

       Костюмите се предоставят при спазване на следните условия: 

- да се съхраняват, поддържат и опазват; 

- да се използват единствено и само по предназначение; 

- да не се продават и даряват  на други физически и юридически лица; 

- могат да бъдат давани за временно ползване на училища и читалища 

по ред определен от съответните ръководители; 

- своевременно да информират директора на Дирекция “Култура и 

духовно развитие” за творческите  планове и предстоящите изяви на 

творците и съставите, ползващи съгласно това решение костюмите; 

- да участват в общинските културни събития и изяви, официални и 

национални празници и чествания. 

            /за – 33, против – 3, въздържали се – 0/ 

 

3440-12. На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл.17, ал.1,т.9 и 

чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет – Варна изменя чл.6 от 

“Правилник за поставяне на паметници, мемориални знаци и 

художествени пластики на територията на Община Варна”,  приет с 

решение № 3064-3 по Протокол № 38/22.02.2006 г., както следва: 

Стар текст: “Чл. 6. Предложението трябва да бъде придружено от 

Протокол и становище на Експертния съвет по градоустройство, в който 

са привлечени като членове или консултанти художници-скулптори. Ако 

мястото, на което ще се постави паметникът,мемориалният знак или 

художествената пластика е частно, задължително се представя писмена 

декларация на собственика на имота, че е съгласен с предложението;” 

Нов текст: “Чл. 6. Предложението трябва да бъде придружено от 

протокол-становище на Специализиран Експертен съвет, определен от 

Кмета на Община Варна, в който влизат художници, архитекти, дейци на 

културата, общественици и други. Ако мястото, на което ще се постави 

паметникът, мемориалният знак или художествената пластика е частна 

собственост, задължително се представя писмена декларация на 

собственика на имота, че е съгласен с предложението.” 

/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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 

- даване на съгласие гражданите на 70 и повече години, адресно 

регистрирани в Община Варна да ползват безплатни абонаментни карти 

по две линии от транспортната схема на Варна, включително и по 

междуобщински автобусни линии № 26 и № 28 в рамките на общината. 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – 

Председател ПК “Транспорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветици – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3441-13. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9302/38/03.02.2006 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие гражданите над 70 години, адресно 

регистрирани в Община Варна, да ползват безплатни абонаментни карти 

по две линии от транспортната схема на Варна, включително и по двете 

междуобщински линии № 26 и № 28.   

 

 /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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 

– решаване през бюджета на Дирекция “Младежки дейности и 

спорт” да бъде заплатена годишната такса за членство в “Европейски 

градове срещу наркотиците” /ЕСАD/ на гр. Варна за 2006 г.; 

– приемане на “Наредба за материалното 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 2006 г.”; 

– приемане на “Наредба  за условията и реда за финансово 

подпомагане на проекти на неправителствени организации” от Дирекция 

“Младежки дейности и спорт”, Община Варна през 2006 г.”; 

- приемане на “Инструкция за условията, критериите и реда за 

финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни 

клубове за 2006 г.”; 

- приемане на Декларация относно деактуване като държавна 

собственост и актуване като общинска собственост или да бъдат 

предоставени на Община Варна по друг подходящ и съобразен със закона 

начин следните имотите: Водна база “Максуда”- Варненско езеро; 

Кабинети по морски специалности, находящи се в гр. Варна, ул. “Парижка 

комуна” № 17 /бивш Аероклуб/; Буна 101 и 102 и част от прилежащите им 

територии. 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК 

“Младежки дейности и спорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 



3442-14. На основание чл. 21, ал. 1. т.6 и т. 8 от ЗМСМА и  във 

връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1516-8-1/21.12.2001 г., 

Общински съвет – Варна решава през бюджета на Дирекция “Младежки 

дейности и спорт” да бъде заплатена годишната такса за членство в 

“Европейски градове срещу наркотиците” /ЕСАD/ на гр. Варна за 2006 г. в 

размер на 300/ триста/ евро или равностойността на сумата в български 

левове, според курса на деня на плащането.  

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

 

3443-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 22, ал. 1  от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна, приема “Наредба  за материалното 

стимулиране на варненските спортисти, треньори и длъжностни лица 

постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 

първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди през 

2006 г.”, съгласно приложение. 

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

 

3444-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна, приема “Наредба за условията и реда за 

финансово подпомагане на проекти на неправителствени 

организации от дирекция “Младежки дейности и спорт – Община 

Варна – 2006 г.”, съгласно приложение.  

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

 

 3445-14. На основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 и 

чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, приема 

“Инструкция за условията, критериите и реда за финансово 

подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове за 

2006 г.”, съгласно приложение. 

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

 

 3446-14. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 39 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

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

6-3500/9/28.03.2006 г., Общински съвет – Варна решава да изпрати до 

Министър-председателя на Република България, до Министъра на 

отбраната на Република България, до Председателя на ДАМС и до 



народните представители от ІІІ Варненски многомандатен избирателен 

район следната: 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Общинските съветници от всички партии и коалиции, представени в 

Общински съвет – Варна, се обръщат към Вас във връзка с предприемането 

на конкретни действия за опазването на традициите, свързани с 

възпитанието на младите хора, обичащи морето в духа на добрите морски 

традиции, подпомагане на професионалното им ориентиране и създаване 

на възможности за пълноценно реализиране на свободното им време.  

Общински съвет - Варна е сериозно обезпокоен от прекъснатата 

връзка между поколенията и нарушената приемственост в морските 

професии, които са традиционни за нашия град. За това допринася 

обстоятелството, че през последните десетилетия на ХХ век, специалната 

морска подготовка на младите хора в Община Варна и региона бе 

осъществявана основно от “Воинтех” ЕООД, което към настоящия момент 

е със затихващи функции и това води до невъзможност за връзка на 

младите хора с морето. За осъществяване на тези дейности досега са били и 

използвани и са подходящи Водна база “Максуда” – Варненско езеро, 

Кабинети по морски специалности, находящи се в гр. Варна, ул. 

“Парижка комуна” № 17   /бивш Аероклуб/, Буна 101 и 102 и част от 

прилежащата им територия, които са държавна собственост. 

Предвид изложеното, отправяме искане, горепосочените имоти да 

бъдат деактувани като държавна собственост и да бъдат актувани като 

общинска собственост или да бъдат предоставени на Община Варна по 

друг подходящ и съобразен със закона начин, предвид характера на 

имотите, които са предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от местно значение с цел съхраняване и развиване в 

българското общество и в частност сред младите хора на традиционните 

ценности на морското дело за формиране на обща и специфична морска 

култура; разработване и реализиране на обществено полезни проекти; 

консултации и експертни услуги в сферата на морското дело; създаване на 

условия за отклоняване на младежите от вредното влияние на улицата и 

физическо укрепване; широка обществена изява чрез участие в състезания 

по морски спортове, придобиване на навици за работа в екип и лидерски 

умения; лично участие в разрешаване на екологични проблеми; 

подпомагане на младите хора в неравностойно социално положение; 

методическа помощ на сродни организации и издателска дейност в 

областта на морското дело, култура и екология. 



 Настояваме Министерският съвет да предприеме конкретни 

действия, които да подпомогнат съхраняването на добрите морски 

традиции, привличането на все по-голям брой млади хора към морските 

спортове и занимания и подпомогне подготовката на квалифицирани 

морски кадри, допринасящи за просперитета не само на град Варна, но и 

на Република България като модерна европейска морска държава. 

 

  /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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Обществен ред и сигурност” относно: 

- възлагане на Кмета на Община Варна внасянето на проект за 

изменение на “Наредба за обществения ред на Община Варна”; 

- възлагане на Кмета на Община Варна провеждането на конкурс за 

изготвяне на проект за цялостна програма за решаване на проблема с 

безстопанствените кучета на територията на Община Варна. 

Докл.: Хр. ДОСЕВ – Председател ПК 

“Обществен ред и сигурност” 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3447-15. На основание чл.44, ал.1, т.7 и във връзка с чл.22, ал.1 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна в 

едномесечен срок от вземане на настоящото решение да внесе проект за 

изменение на  Наредбата за обществения ред, приета от Общински съвет- 

Варна, като същия бъде съобразен с новоприетия закон за 

Ветеринарномедицинската дейност. 

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

 

3448-15. На основание чл.44, ал.1, т.7 и във връзка с чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна в 

тримесечен срок от вземане на настоящото решение да организира 

провеждането на конкурс за изготвяне на проект за цялостна програма за 

решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на 

Община Варна по начин, съобразен с европейските изисквания за 

извършване на подобен вид дейност. 

/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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение в “Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация” във връзка 

с решение на ОбС – Варна № 3093-8(38)/22.02.2006 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 

Председател ОбС – Варна 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3449-16. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с 

решение на Общински съвет – Варна № 3093-8(38)/22.02.2006 г., 

Общински съвет – Варна изменя “Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация”, както следва: 

 

- ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КОМИСИИ 

Изменя чл. 17, ал. 2, т. 7, като текстът придобива следния вид:  

“ПК Социални дейности и жилищна политика” 

 

 /за – 35, 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка седемнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 

Председател ОбС – Варна 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  3450-17-1. 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 от състава на ПК “Обществен ред и 

сигурност” общинския съветник   Аврам Тодоров. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

3450-17-2. 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 “Благоустройство и 

комунални дейности” общинския съветник  Аврам Тодоров. 

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

 

 3451-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 

2 от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация”, Общински съвет – Варна  избира за член на ВрК 

“Икономическо развитие, евроинтеграция и международно 

сътрудничество” общинската съветничка Снежана Донева. 



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

 

 

 

  3452-17-1. 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 от състава на ПК “Благоустройство 

и комунална дейност” общинския съветник   Янко Станев. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

3452-17-2. 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 “Транспорт” общинския 

съветник  Янко Станев. 

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

 

 

 

  3453-17-1. 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 от състава на ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” общинския съветник   Иван Иванов. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 

3453-17-2. 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 “Благоустройство и 

комунални дейности” общинския съветник  Иван Иванов. 

/за – 33, 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка осемнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Икономическо развитие, евроинтеграция и международно 

сътрудничество” относно: 

- възлагане на Кмета на Община Варна предприемане на действия за 

осигуряване на подходяща материална база за настаняване на 

“Европейски документационен център”-Варна. 

Докл.: Кр. ЙОРДАНОВА – Председател ВрК 

“Икономическо развитие, евроинтеграция и 

международно сътрудничество” 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 

Председател ОбС – Варна 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3454-18. На основание чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА  и  с 

цел постигане на по-голяма ефективност на работата на Европейския 

документационен център при Община Варна, Общински съвет – Варна  

възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия 

за осигуряване на подходяща материална база за дейността на центъра. 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

проучи възможността  Европейския документационен център да бъде 

настанен в част от сградата на Регионална библиотека “Пенчо 

Славейков”– гр. Варна, след преместването на библиотеката в друга 

сграда, като бъдат осигурени достатъчно помещения за нормалното 

функциониране и развитие на центъра. 

/за – 35, 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка деветнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие на Председателя на Общински съвет 

– Варна за подписване на договори, свързани с пряката дейност на 

Общинския съвет. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 

Председател ОбС – Варна 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3455-19. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 25, т. 5 и 6 от 

ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 10 от “Правилник за организацията и дейността 

на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация”, Общински съвет – Варна упълномощава 

Председателя на Общински съвет – Варна да сключва договори, свързани 

пряко с техническото обезпечаване на дейността на Общинския съвет, във 

връзка с административното и техничесото му обслужване и с други 

дейности, свързани с подпомагането дейността на Общинския съвет и 

общинските съветници, при условията на съобразяване с действащото 

законодателство на Република България. 

Задължава Председателя на Общински съвет – Варна, на всяко 

шестмесечие от вземане на настоящото решение да внася отчет пред 

Председателския съвет при Общински съвет – Варна за сключените от 

него договори на основание горното 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка двадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за прекратяване на участието на 

съдружника Община Варна във “ВАРНА ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ”ООД. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 

Председател ОбС – Варна 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3456-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна задължава и упълномощава Председателя на 

Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов и Кмета на 

Община Варна г-н Кирил Йорданов да предприемат всички необходими 

действия съобразно разпоредбите на Търговския закон за прекратяване 

участието на Община Варна във “ВАРНА ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ”ООД, като 

подпишат необходимите споразумения и договори, при едновременно 

спазване на следните условия: 

 1. В срок до 30.06.2006 г. “ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да заплати на 

Община Варна сума в размер 545 000 евро за дяловото й участие в 

капитала на дружеството. 

 2. В срок до 30.05.2006 г. “ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да заплати на 

Община Варна полагащия й се дивидент за 2005 г. в размер на 240 000 лв. 

 3. В срок до 15.04.2005 г. “ВАРНА ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ” ООД да 

подпише концесионния договор за възлагане на дейността 

сметопочистване и сметоизвозване в район “Младост” на Община Варна и 

да пристъпи към изпълнение на договора. 



 4. “ВАРНА ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ” ООД да предприеме 

необходимите действия за прекратяване на всички съдебни процедури във 

връзка с концесионните договори, като в срок до 30.04.2006 г. оттегли 

всички свои молби и жалби, свързани с осъществяване на дейността по 

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Варна. 

 5. Общински съвет – Варна решава средствата, постъпили от 

ликвидацията на тази съсобственост извън дивидента да бъдат разходвани 

целево единствено и само с решение на Общински съвет - Варна 

 

/за – 36, против – 2, 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 

№ 40 

от заседание проведено на 04.04.2006 г. 

по точка двадесет и първа от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Представяне на писмен отчет до Общинския съвет – 

Варна от адв. Живко Калев – юрист-довереник на Общинския съвет за 

изпълнение на договора за правно обслужване и разходваните бюджетни 

средства за дейността му, считано от датата на сключване на договора му. 

Докл.: адв. Живко КАЛЕВ –  

юрист-довереник на ОбС - Варна 

 

 

 

 

 Общинските съветници изслушаха предоставената информация от 

адв. Живко Калев. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 


