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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

 Веселин ДАНОВ 

Уважаеми колеги, аз не бих формулирал точно като питане към г-н 

Йорданов това, което ще кажа, тъй като първо той отсъства. Второ, мисля, 

че това, което ще кажа касае бих казал петдесет на петдесет процента 

както Община Варна, така и нас като общински съветници. Два въпроса 

ще повдигна. Единият е: Вече е ясно, че в Европейския съюз скоро няма 

да влезем, това стана ясно от преди няколко минути. Въпросът обаче е 

дали сме се запътили натам или не? С идването на лятото започнаха 

наново попълзновенията на точната дума ще кажа, организирани цигански 

банди, които грабят безразборно чуждите туристи. Полицията не прави 

абсолютно нищо и тука казвам директно защо, защото им се плаща. 

Обръщам внимание на всички вас и апелирам да гласуваме ако трябва 

извънбюджетни средства или да прибегнем до ползването на така 

наречените доброволни отряди или сътрудници или хора, които искат 

наистина и могат да съдействат и да бъде обяснено както се казва 

абсолютно научно в кавички на тези хора, че нямат място да съсипват 

туризмът, който ние  си съсипахме и без това с други актове наши, 

безразборното строителство на Златни пясъци, Слънчев бряг и всички 

черноморски комплекси. Това е първото. Второ, вчера се разхождах в така 

из града и ми направи следното впечатление. Доколкото знам има право 

да се издава тротоарно право, не бях чувал да има булевардно право. 

Докога ще търпиме две неща. Първото е на “Княз Борис” 26-28. Нека 

някой да стане тука ако е наш колега и да каже аз стоя зад това заведение, 

колегиално ще му кажа извинявай или ако е от общината да каже наше 

моите уважения. Не може “Княз Борис” половината да бъде зает от едно 

заведение и на какво основание е издал правото да се ползва булеварда. 

Държа да ми се отговори и няма да спра до тук с този въпрос. Второ, 

категорично много хубаво е да има улична търговия, да има пуканки, 

сладоледи, хамбургери и т.н., хубаво е може би да има и други вещи,  но 



“Княз Борис” се превръща отново в Капалъ чарши. Погледнете и вижте, 

книги изнесени на самия булевард. Това е около Александър Батенберг 

мисля беше улицата и “Княз Борис”. Вижте произведения от миди и 

сребро и  какви ли не, сложени пак на главната. Да не говорим, че на 

осемнадесет места се продават очила. Нямам нищо против, нека да има и 

нека хората във Варна, които са на прага на социалния праг т.е. на 

издръжливостта им вече и след бъдещето поскъпване, което ще бъде 

петдесет процента, живота ще стане точно такъв, няма нужда да съм 

гадател и предсказател за да го кажа през следващата зима, да им дадем 

възможност да си изкарват прехраната, но там където е допустимо. Аз 

смятам, че Обществен ред и сигурност комисията не си върши работата, 

смятам, че трябва да се съдейства на господин Стойчо Бакалов, който е 

един изключително свестен и честен човек, но сам не може да направи 

нищо и искам повече правомощия за общинска полиция и ако трябва да 

назначим, пак повтарям с допълнителни средства за летния сезон не по-

малко от двадесет души. Благодаря ви. 

 Пламен НАЧКОВ 

Използвайки правата си на общински съветник ще отправя няколко 

питания към общинската администрация, като се надявам, че на 

следващото заседание ще получа някакъв отговор. Първият ми въпрос е 

по отношение на графика за ремонтните дейности по уличните платна. От 

една седмица издирвам такъв график и всички ми казват, че графика е 

някъде в общината. И тъй като кмета е представляващ общината, аз се 

обръщам към него да ми представи график за май и юни за дейност за 

улиците, които предстоят за реконструкция. В тая връзка го каня да мине 

по улица “Юрий Венелин” дори с високопроходима кола да види дали ще 

може да мине и кога най-после улица “Юрий Венелин” ще бъде 

преасфалтирана. 

 Вторият ми въпрос е след като се затвори булевард “Владислав 

Варненчик” до пресичането на “Патриарх Евтимий” остана единствената 

възможност за преминаване подлеза. Подлеза се затваря в десет часа. 

Липсва всякаква пропускателна възможност, да не каза само на какво 

мирише вътре и отделно при валеж подлеза е наводнен и не може да се 

ползва. Последният дъжд, който валя миналата седмица, създаде доста 

препятствия на нашите съграждани, които ползват и автобусите в двете 

страни. Въпросът ми е: Кога предвижда кмета да отремонтира и отводни 

подлеза на спирка “Патриарх Евтимий”? 

 Третият ми въпрос е: Проблема със цветарите на централни 

гробища. Тротоара е като юфка. Там минават възрастни хора, които едвам 

се движат по този тротоар. И ако някои от колегите минават с коли, то 



другите вървят пеша и влизат в централните гробища. Тротоара предстои 

ли да се ремонтира и ако трябва да отиде да го види господин кмета и кога 

ще отвори пространството пред входа на централни гробища, като реши 

проблема с цветарите като временни преместваеми съоръжения, които 

задръстват входа и създават ситуация за пътно-транспортни 

произшествия. Благодаря ви. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Уважаеми колеги, уважаеми граждани, уважаеми господин 

председател, имам два въпроса.  

Първият касае подлеза, който пресича Осми приморски, който 

минава под “Осми приморски полк” и е срещу стадион “Черно море”. 

Този подлез е в същото състояние за което обясни господин Начков за 

подлеза на спирка “Патриарх Евтимий”. Вече два пъти след като вали по-

обилно в подлеза по какъв начин на мен не ми е известно проникват 

канални води, подлеза след това месеци наред не е използваем, натрупва 

се тиня, мирише и гражданите пресичат отгоре. Горе долу в същото 

пространство обаче канала, който минава отстрани покрай НИПКИК-а в 

горната си част е затлачен и продължава да се затлачва. Кога тези два 

обекта ще бъдат вкарани в ред и ще могат да бъдат ползвани както трябва. 

 И вторият ми въпрос: Свидетели сме на една реакция на Кмета, 

която много трудно ми е да окачествя като нормална и тази реакция се 

случи вчера. Във всичките варненски вестници, имам предвид 

“Черноморие”, “Народно дело”, “Позвънете”, “Черно море”, “Труд”, “24 

часа” и доколкото ми е известно и “Морски дневник” има запазени от 

господин кмета почти целите първи страници и част от вторите страници, 

където той в платено обръщение към гражданите изразява мнението си по 

въпроса за това, че е внесен като субект на разглеждане в Комисията по 

корупция в Народното събрание. Малко повече обяснения, това са за двете 

дружества “Търговски дом” и “Варнагаз”. За какво ме кара да задам 

въпроса? Не внасянето на 6618 лв. за “Търговски дом” провали акциите на 

Община Варна в това дружество. А по мои изчисления експертни разбира 

се, не точни, само вчера платените публикации за сметка на варненци 

струват над 8500 лв. Ами да беше бил така добър кмета тези пари вместо 

да ги дава на публикации, в които се оправдава и обвинява други да беше 

ги дал там. Та въпросът ми е колко точно струват публикациите вчера, 

изнесени във варненските вестници? 

  

 Адм. Христо КОНТРОВ  



Основателна е загрижеността на колегите, които се изказаха преди 

мене. Мисля, че това е свързано с активния  сезон курортния, който 

наближава. В тоя смисъл е и моето питане. Има ли общината по принцип 

разрешение на въпроса с големите задръствания, които предстоят да бъдат 

през курортния сезон. Имам предвид, че даже  още през зимния период 

задръстванията по главните магистрали “Владислав”, “Сливница” и “Цар 

Освободител” са много големи и се губи много време за придвижване не 

само до центъра, но и до курортните комплекси. В този смисъл, аз мисля 

че трябва да се отдели внимание най-вече на няколко улици, които служат 

като бай-пас на основните магистрали. От запад на изток това е ул. “Ат. 

Москов” в частта от “Цар Освободител” до Крайезерния път; бул. 

“Република” от “Цар Освободител” до Крайезерния път и мисля, че “Г. 

Пеячевич”, която също от “Вл. Варненчик” е връзката с бул. “Хр. 

Смирненски”. При тази схема на ремонта на основните пътни артерии 

през сухия период могат да създадат големи затруднения при 

придвижването на гражданите и гостите на Варна. Наложително е до 

началото на курортния сезон да завърши ремонта на ул. “Девня”, нейното 

разширение – ако това нещо не стане, тогава няма да може да се използва 

този обходен път, който е най-прекия за достигане до курортните 

комплекси. 

Миналата година бяха задал на Кмета въпрос защо се разрешава на 

ТИР-овете да паркират пред Сточна гара и срещу Сточна гара и ми се 

отговори, че това нещо ще се реши в плана 2007-2013 г. Мисля, че е 

налоожително сега като се направи ул. “Девня” да не я използват цялото й 

протежение ТИР-овете за паркиране. Намерете място за паркиране на 

ТИР-овете, за да може да се освободи тази улица, която ще бъде 

единствената за връзка с курортните комплекси. 

Второ, смятам че ще ме извините, колеги – не правя нарушение, 

искам да се обърна към вас като председател на ИК за издигане паметника 

на Цар Калоян. Използвам случая, че присъстват повечето от колегите от 

ОбС в залата и във фоайето, които по всяка вероятност ме чуват – до края 

на месец май ще бъде обявен конкурса. Конкурса ще се състои някъде към 

средата на м.юли. Досега сме започнали да набираме средства, първи 

внесе средства Председателят на ОбС, след него акад.Гюзелев, Група 

“Коалиция за Варна”, вече има и гражданин който внася една значителна 

сума за набиране на средства за паметника. Обръщам се с гореща молба 

към вас от името на Инициативния комитет: колеги, станете също 

участници в набирателната кампания, по примера на групата “Коалиция за 

Варна”, която внася по 500 лв. – пет месеца по 100 лв., за да не бъде тежко 

набирането на парите. 



Обръщам се с молба и към Община Варна – към Кмета и към 

служителите в кметството, да се включат в кампанията; също така и към 

районните кметства – нека да дадем пример на гражданите, за да можем да 

улесним набирателната кампания на Инициативния комитет. 

 

Славчо СЛАВОВ 

Получи се така, че след няколко жалби на граждани, които се 

жалват до районна администрация “Одесос”, до Общината, до Строителен 

контрол в продължение на три месеца, обществеността на Варна е 

запозната с този обект – това е на ул. “Княз Дондуков” 5, където при 

изкопни работи падна трафопоста, съответно гражданите на района бяха 

близо 20 часа без ток, дори и повече. Въпреки това, след тази ситуация 

Кметът г-н Йорданов издаде заповед за спиране на строежа поради 

допуснати огромни нарушения при изкопните работи, включително и 

събаряне на съществуващата сграда, където по проект тази сграда и 

зидовете трябва да същетвуват и да се правят преустройки и надстройки; 

създадоха се съответно редица предписания да се направят укрепителни 

изкопни действия, които се направиха и въпреки това се допусна нещо, 

което аз самият се учудвам и самият Кирил Йорданов се учуди вчера като 

разговарях с него. И заради това го поставям много сериозно този въпрос 

за спешни мерки. Издава се отново заповед под давление на служители от 

общината – отдел “Строителен контрол”, които казват, че е изготвено и е 

спазено всичко, платени са всички глоби и въз основа на това трябва да се 

поднови строежа. А този строеж от компетентните органи, които 

наблюдават –главния архитект от р-н “Одесос” и съответните служители-

архитекти казват, че това е недопустимо. Второ, главният архитект на 

Общината Трендафилов казва, че  е недопустимо тази заповед да влезе в 

сила, тъй като всичко е унищожено и трябва да се прави нов ПУП, нови 

проекти, въпреки това обаче в момента се строи и едновременно с това 

строителят и собственикът заплашват всички съседи с най-различни 

начини това нещо да стане. Молбата ми е към Кмета и към Директора на 

Дирекция “Обществен ред и контрол”, да вземат спешни мерки. В 

момента се зида, правят се нарушения, използва се тази заповед, която е 

поднесена некомпетентно към Кмета /не обвинявам г-н Кмета, защото 

говорих вчера с него/ да се вземат веднага мерки да се отстранят, да се 

отмени тази заповед и да се изготвят всички нормативни документи, които 

са необходими, за да продължи този строеж. 

Втория ми въпрос е пак от отдел “Строителен контрол” на 

Общината подвеждат Кмета, че съборения трафопост на ул. “Дондуков” 5 

е решен и е изграден нов. Това е пълна измама. Този трафопост е сложен 



временно от “Енергоразпределение” на тротоарите, където е опасно за 

живота на миниващите – и деца, и живущи, и други, на което е учредено 

място на “Дондуков” 7, не се вземат никакви мерки, а се казва че въпроса 

с трафопоста е разрешен. От името на живущите в този квартал, моля г-н 

Кмета и съответните институции с електроразпределение да вземат мерки 

и този трафопост да си отиде на отреденото място съгласно плана на гр. 

Варна. Не може да се подвеждат от определени служители отговорни лица 

в община Варна. Това е издадено взаповед № 1396/11.05.2006 г. в 

описанието за обекта и за трафопоста. Възмутен съм от това – ако така ние 

решаваме строителството в гр. Варна, съжалявам много, съответно тези 

граждани.... Аз лично занимавах кмета на “Одесос”, всички техни 

служители, включително и Общината – всеки се хваща за главата, как е 

възможно такова нещо да стане, но става! Хем общински съветник, под 

давлението на жалби на граждани го прави и не се вземат никакви мерки! 

Дори заплашват общински съветник, заплашват гражданите там около 

този обект, че не знам какво щяло да им се случи.... Срамота! 

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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО:  Разглеждане на оспорвания от Кмета на Община Варна: 

- Оспорване вх. № ОС-6-9302(116)/13.04.2006 г. срещу Решение на 

Общински съвет – Варна № 3456-20(40)/04.04.2006 г.; 

- Оспорване вх. № ОС-6-9302(117)/17.04.2006 г. срещу Решение на 

Общински съвет – Варна № 3230-8(40)/04.04.2006 г.; 

- Оспорване вх. № ОС-6-9302(118)/17.04.2006 г. срещу Решение на 

Общински съвет – Варна № 3455-19(40)/04.04.2006 г. 

    Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3456-2. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 3456-20(40)/04.04.2006 г. 

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

Решение № 3456-20(40)/04.04.2006 г. не се потвърждава.  
 

3457-2. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 3230-8(40)/04.04.2006 г. 

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

 

3458-2. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 3455-19(40)/04.04.2006 г. 

/за – 37, 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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” относно: 

 - удостояване с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен – 

ВАНКО УРУМОВ; 

 - удостояване с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен – 

ХОР “МОРСКИ ЗВУЦИ”; 

 - удостояване с Почетния знак “За заслуги към Варна” – сребърен – 

АНГЕЛ АТАНАСОВ; 

 - удостояване с Почетния знак “За заслуги към Варна” – сребърен – 

ИВАН КЕНАРОВ ; 

- утвърждаване на решението на Журито за присъждане на награда 

“Варна” за изкуство и култура, прието на 28.ІV.2005 г., съгласно 

приложение № 1; 

- приемане на “Основни насоки за съвместна дейност на Община 

Варна и Народните читалища на територията на общината”, съгласно 

приложение № 2; 

- утвърждаване на Решение на ПК “Култура, вероизповедания, 

медии” прието с протокол № 50 от 30.05.2005 г., за финансиране на 

проекти в изкуството и културата, съгласно приложение № 3; 

- удостояване с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен – 

СТАНКА ТРЪНКОВА; 

- удостояване с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен –  

НАДЯ ХРИСТОВА ЦИНГОВА 

- удостояване с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен – 

ЯНКА СЪРМОВА; 

- продължаване срока на действие на Регламент за издаването на 

Приложение на списание “Морски свят” за изкуство и култура 

“Простори” 

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател  

ПК “Култура, вероизповедания, медии” 



 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 44 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3459-3. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, 

чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна  и по предложение на Председателя на Общински съвет с 

вх. № ОС-6-9302/133/02.05.06 г., Общинският съвет – Варна  удостоява с 

Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен –  ВАНКО УРУМОВ за 

големите му заслуги за развитието на българското изобразително изкуство 

и за приноса му в утвърждаването на Варна, като център на 

художествения живот в България. 

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

 

 

 

 3460-3. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, 

чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

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

6-9302/131/28.04.06 г., Общинският съвет – Варна удостоява с Почетния 

знак “За заслуги към Варна” – златен – ХОР “МОРСКИ ЗВУЦИ” за 

големия му принос за развитието на музикално-хоровото изкуство на 

Варна и във връзка с 50-годишнината от неговото създаване. 

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

 

 

 

3461-3. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, 

чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна  и по предложение на Председателя на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-6-9302/44/11.05.06 г., Общинският съвет – Варна  

удостоява с Почетния знак “За заслуги към Варна” – златен –  СТАНКА 

ТРЪНКОВА за заслугите и за утвърждаване на ІV Езикова гимназия, като 

национален център по чуждоезиково обучение, за заслугите и в 

развитието на образованието във Варна. 

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



 

 3462-3.  На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, 

чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

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

6-9302/45/11.05.06 г., Общинският съвет – Варна  удостоява с Почетния 

знак “За заслуги към Варна” – златен –  НАДЯ ХРИСТОВА ЦИНГОВА за 

нейната висока управленска култура и въвеждането на кабинетната 

система в обучението по чужди езици и за приноса и в развитието на 

образованието във Варна. 

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

 

 

 

 

 3463-3.  На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, 

чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

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

6-9302/43/11.05.06 г., Общинският съвет – Варна удостоява с Почетния 

знак “За заслуги към Варна” – сребърен – ЯНКА СЪРМОВА  за заслугите 

и в организирането и осъществяването на квалификацията на 

педагогическите кадри, за съхраняване и развитие на традициите в 

образователното дело и художествено-творческите изяви на учителите във 

Варна. 

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

 

 

 

 

3464-3. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, 

чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна  и по предложение на Председателя на Общинския съвет с 

вх. № ОС-6-9302/133/02.05.06 г., Общинският съвет – Варна удостоява с 

Почетния знак “За заслуги към Варна” – сребърен – АНГЕЛ АТАНАСОВ  

за ярките му постижения и заслуги в създаването на традиции в оперната 

сценография и за изкуство на живописец. 

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

 

 



 3465-3. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, 

чл. 5, чл.7 и чл. 9 на Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна  и по предложение на Председателя на Общинския съвет с 

вх. № ОС-6-9302/133/02.05.06 г., Общинският съвет – Варна удостоява с 

Почетния знак “За заслуги към Варна” – сребърен – ИВАН КЕНАРОВ  за  

заслугите му в развитието на изкуството на книгата и запазения знак и за 

приноса му в българското книгоиздаване.  

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

 

 

 

 3466-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 и 

чл. 5 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 

Варна,   и чл. 9 от Статута за присъждане на награда “Варна” за изкуство и 

култура,   Общински съвет – Варна утвърждава решението на Журито за 

присъждане на награда “Варна” за изкуство и култура, прието на 

28.ІV.2005 г., съгласно приложение № 1. 

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

 

 

 

 3467-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл.17, 

ал.1, т.3 и 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Основни 

насоки за съвместна дейност на Община Варна и Народните 

читалища на територията на общината”, съгласно приложение № 2.  

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

 

 

 

 3468-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 

във връзка с “Принципи за финансиране на проекти в изкуството и 

културата”, приети с решение на Общински съвет № 1495-9(23)/ 

09.02.2005 г., Общински съвет – Варна,  утвърждава Решение на ПК 

“Култура, вероизповедания, медии”, прието с протокол № 50 от 

30.05.2005 г., за финансиране на проекти в изкуството и културата, 

съгласно приложение № 3. 

 /за – 44, против - 0, въздържали се – 0/ 

    



 3469-3. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл.21, ал. 2 и чл. 17, 

ал. 1, т.5 от ЗМСМА, Общинския съвет – Варна продължава срока на 

действие на “Регламент за издаването на приложението на сп. “Морски 

свят” за изкуства и култура “Простори”, приет с решение на Общинския 

съвет – Варна № 1372-9(22)/12.01.2005 г. и през 2006 г. 

/за – 43, 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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: 

 - предложения за награда “Варна”  в системата на Народната 

просвета; 

 - предложения за награда “Варна”  в сферата на науката и висшето 

образование. 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ – 

Председател ПК “Образование” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3470-4. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.4 от Статута на 

награда “Варна” в системата на народната просвета, Общински съвет – 

Варна присъжда награда “Варна” в системата на народната просвета както 

следва: 

1.“Ученическа формация на годината” 

 - отбор по френски език –IV Езикова гимназия. 

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

 

2. “Учителски колектив на годината”  в системата на 

предучилищното възпитание: 

 - ОДЗ № 14 “Дружба” 

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

 3.“Учителски колектив на годината” в системата на средното 

образование: 

А. Основни училища: 



- ОУ “ П.Волов” 

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

 

Б. Средни училища: 

- НГХНИ “К.Преславски” 

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

  

4.“Директор на годината” в системата на предучилищното 

възпитание: 

- Лидия Петрова Георгиева – ЦДГ № 13 “Звездичка” 

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

 

5. “Директор на годината” в системата на средното образование: 

       Средни училища: 

 - Даринка Божинова – СОУ “П.К.Яворов” 

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

 

6. “Учител на годината” в системата на предучилищното 

възпитание: 

 - Радостина Крумова Любенова – ЦДГ № 12 

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

 

7.  “Учител на годината” по български език и литература: 

 - Дарина Пеева Пеева – Ковачева – VII СОУ “Н.Геров” 

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

  

 

 

8.“Учител на годината” по математика, информатика и 

информационни технологии: 

- Светла Стойкова Маджарова – МГ “Д-р П.Берон” 

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

 

9.  “Учител на годината “ по природни науки и екология: 

 - Светлана Иванова Славова – ОУ “П.Р.Славейков” 

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

 

10.  “ Учител на годината” по изкуствата: 

- Ангелинка Костова Милева – ОДК 

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



 

11.  “Учител на годината” по физическа култура и спорт: 

 - Евгени Благоев Китанчев – ОДК 

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

  

12. “Ученик на годината” в хуманитарната област: 

- Милена Стефанова Докова – I Езикова гимназия 

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

  

              13. “Ученик на годината” в природо-математическата област: 

- Михаил Иванов Минков – МГ “Д-р Петър Берон” 

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

  

    14. “Ученик на годината” в областта на изкуствата: 

- Габриела Николаева Евтимова – НУИ “Д.Христов” 

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

 

 

           15. “Юридически и физически лица, подпомагащи образованието в 

Община Варна”: 

- Сирма Петкова Липчева – старши експерт в РИО-Варна 

-  

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

 

 

 

 

 

3471-4. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.2.6 от Статута за 

присъждане на награда “Варна” в сферата на науката и висшето 

образование и по предложение на Съвета за наука и висше образование – 

съвещателен орган към Областния управител на област Варна с 

административен център Варна, Общински съвет – Варна присъжда 

награда “Варна”  в сферата на науката и висшето образование, както 

следва: 

 

 1. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 Индивидуални награди 

 - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР МИНЧЕВ – ДМ, КАТЕДРА ПО 

НЕВРОЛОГИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ВАНА – за 



издадената монография на хабилитационен труд “Клиничен анализ и 

неврофизиологична прогноза на изхода от острите разстройства на 

мозъчното кръвообращение” 

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

 Колективни награди 

- РЪКОВОДНИЯТ ЕКИП НА МБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД – 

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИР ИВАНОВ ДМ, ДОЦ. Д-Р ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА, 

ДОЦ. Д-Р РИНАЛДО ШИШКОВ И Г-ЖА МАРТА ДРАКОВА – за 

създаване на Клиника по кардиохирургия и условия за развитие на 

изследователската и образователна дейност в областта на медицинската 

наука и практика 

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

 

 

 

 2. ПРИРОДНИ НАУКИ 

 Колективни награди 

 

 - НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ СТ.Н.С. Д-Р ИНЖ. 

ХРИСТО СЛАБАКОВ – за научната разработка “Система за прогнозиране 

състоянието на морската среда за Черноморския регион” 

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

 

 

 

 3. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 

 Индивидуални награди 

 - ПРОФ. Д.ИК.Н. ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ – за книгата му 

“Мениджмънт в условията на евроинтеграция” 

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

 

 Колективни награди 

 - НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ ПРОФ. Д-Р ПАВЕЛ 

ПАВЛОВ, ГЛ. АСИСТЕНТ СВЕТЛА МИХАЛЕВА И ХОНОРОВАН 

АСИСТЕНТ ЛИЛЯНА ПАВЛОВА – за публикациите “Основи на 

публичната администрация” и “Стратегическо управление в публичния 

сектор” 

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

 

 



 

 4. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 Колективни награди 

 - НАУЧЕН КОЛЕКТИВ В СЪСТАВ ИНЖ. ЙОРДАН КАРАКАШЕВ 

И ГЛ. АСИСТЕНТ ИНЖ. КРАСЕН ГАНЧЕВ – за реализиране на 

създадената от колектива научно-техническа разработка “Самоходна 

електростълба за обслужване на самолети”, благодарение на която за 

първи път в България се произвежда подобно изделие 

/за – 11, против – 3, въздържали се – 14/ 

  Решението не се приема. 
 

 

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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Изслушване на отчет и анализ от г-н М. Цонев – Зам. 

Кмет на Община Варна за технологичните решения за обработка на 

отпадъците на Община Варна, (вх. № РД-6-9302(25)/13.03.2006 г.), в 

изпълнение на решение на Общински съвет – Варна № 3104-

13(38)/22.02.2006 г. и разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности” относно: 

- задължаване на Кмета на община Варна в тримесечен срок да 

проведе процедура за изработване на система за интегрирано управление 

на твърди битови отпадъци и проект за анализ на морфологичния състав 

на битовите отпадъци и техния енергиен потенциал, във връзка с избора 

на технология за изграждане на завод за битови отпадъци; 

- задължаване на Кмета на община Варна да представи обоснован 

отговор относно неизпълнение на решения на Общински съвет – Варна 



№№ 1837-7 и 1838-7-1(27)/04.05.2005 г.; 2148-4(31)/27.07.2005 г.; 2842-6 и 

2843-6(36)/21.12.2005 г.; 3032-6 и 3033-6(37)/25.01.2006 г.; 

- задължаване на Кмета на Община Варна в 1-месечен срок да бъдат 

предприети необходимите мерки за изпълнение на решения на Общински 

съвет – Варна №№ 1837-7 и 1838-7-1(27)/04.05.2005 г.; 2148-

4(31)/27.07.2005 г.; 2842-6 и 2843-6(36)/21.12.2005 г.; 3032-6 и 3033-

6(37)/25.01.2006 г. 

 

   Докл.: М. ЦОНЕВ – Зам.кмет Община Варна 

Р. РАДЕВ – Председател ПК 

 “Благоустройство и комунални дейности” 

 

 

 

 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3472-5. На основание чл.44, ал.1, т.7 и чл. 21, ал.2 във връзка с 

чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА,  Общински съвет – Варна задължава Кмета на 

Община Варна в тримесечен срок  от вземане на настоящото решение да 

проведе процедура за изработване на система за интегрирано управление 

на твърди битови отпадъци и проект за анализ на морфологичния състав 

на битовите отпадъци и техния енергиен потенциал, като предложи на 

Общински съвет две и повече технологии, съобразени с изискванията и 

специфичните условия за преработка на отпадъците в гр. Варна. 

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

 

 

3473-5.  На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна задължава Кмета на Община Варна да даде обоснован отговор 

относно неизпълнението на решения на Общински съвет – Варна №№ 

1837-7 и 1838-7-1(27)/04.05.2005 г.; 2148-4(31)/27.07.2005 г.; 2842-6 и 

2843-6(36)/21.12.2005 г.; 3032-6 и 3033-6(37)/25.01.2006 г. 



Задължава Кмета на Община Варна в едномесечен срок от вземане 

на настоящото решение да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение на горепосочените решения на ОбС. 

/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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

-  замяна на имот-частна общинска собственост,  находящ се в ж.к. 

“Владислав Варненчик” І м.р. гр. Варна, целият с площ от 830 кв.м. с АОС 

№ 3282/10.03.2005 г.; 

  - прекратяване на съсобственост с Радка Маринова Душева за имот, 

представляващ УПИ XІІ – 922, целия с площ 660 кв.м., находящ се в гр. 

Варна, кв. “Виница” при граници на целия имот: УПИ XІ, УПИ X – 921, 

УПИ XІІІ – 994, улица; 

  - промяна на решение на Общински съвет – Варна № 556-

4/13/03.09.2004 г.; 

  - учредяване на възмездно право на строеж за съществуваща 

едноетажна сграда-търговски обект № 43, със застроена площ 6,60 м
2
, 

представляващо 1,78 % ид.ч. от правото на строеж върху общинска земя – 

УПИ ІІ – общ. обсл., търговия  - целия с площ 850,00 м
2
, м кв.2 по плана 

на ж.к “Младост” І м.р. – гр. Варна, на ЕТ “ГЕРА-ГЕРГАНА 

ПРОДАНОВА” – гр. Варна, по АОС № 2488/20.12.2002 г.; 

  - провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – публична 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к “ Вл. Варненчик”, ІІ-ри 

микрорайон, ПИ № 66, ОУ “Стоян Михайловски” бл. А2, ет. 1, 

представляващ бюфет с площ 24,28 кв.м. – предмет на АОС № 

2041/20.04.2001 г.; 

  - провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с. Каменар, Община Варна, ул. “Княз 

Борис І” №5, сграда-здравен пункт, представляващ част от  здравен пункт 

- лекарски кабинет, манипулационна, чакалня, склад и санитарен възел с 

обща площ 55,80 кв.м. – предмет на АОС № 1664/14.03.2000 г.; 



  - провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от общински 

имот находящ се в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Народни будители” 

№ 17а, СОУ “Любен Каравелов” предмет на АОС № 2294/04.03.2002 г.; 

  - провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот 

общинска собственост, представляващ “снек-бар” с обща площ 72,80 кв.м.  

находящ се в едноетажна сграда /т.1.4 по АОС № 2124/28.09.2001 г./ в 

Спортен комплекс “Простор”, гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, предмет 

на АОС № 2124/28.09.2001 г.; 

  - провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – частна 

общинска собственост,  находящ се в с. Звездица, кв.1 , УПИ XІV, имот № 

241, представляващ масивна сграда със застроена площ 54 кв.м. и дворно 

място с площ 1600 кв.м. – предмет на АОС № 219/11.08.1997 г.; 

  - продължаване срока на действие на Договор № Д-3-9200/186/ от 

04.04.2003 г. за възлагане на управлението на ЕООД с общинско 

имущество “Обреди”, сключен с Любчо Иванов Любчев, за срок от 3 

години; 

  - прекратяване на съсобствеността с Николай Петков Чипински, на 

недвижим имот, находящ се в подблоковото пространство на  ул. 

“Чаталджа” № 49; 

  - провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от общински 

имот находящ се  в гр. Варна, кв. “Младост”, бул. “Република” № 124-А, 

СОУ “Гео Милев” предмет на АОС № 1881/13.09.2000 г.; 

  - провеждане на търг от “Обреди” ЕООД  за продажба  по реда на 

Наредбата по чл.8 от ЗОС на – самоходна изкопна машина – мини багер 

“Бобкат 4610”; 

  - провеждане на търг от “Дезинфекционна станция “ ЕАД – Варна за 

продажба     по реда на Наредбата по чл.8 от ЗОС на “ДАМАС” с рег. № В 

22 – 34 ПБ  и “ДАМАС” с рег. № В 81 – 07; 

  - учредяване на възмездно право на строеж  на едноетажна сграда-

търговски обект № 26, със застроена площ 5,60 кв.м., представляващо 

1,80%  ид.ч. от право на строеж върху общинска земя – Урегулиран 

поземлен имот ІІІ- обществено обсл. търговия, целия с площ 850,00 кв.м., в кв.1 по 

плана на ЖК “Младост” І микрорайон – гр.Варна, на Димитричка 

Атанасова Панайотова, по АОС № 2486/20.12.2002 г.; 

  - учредяване на възмездно право на строеж на едноетажна сграда-

търговски обект № 40, със застроена площ 25,00 кв.м. представляващо 

2,94%  ид.ч. от право на строеж върху общинска земя – Урегулиран 

поземлен имот І-обществено обсл. търговия, целия с площ 850,00 кв.м., в кв.2 по 

плана на ЖК “Младост” І микрорайон – гр.Варна, на Георги Димитров 

Гушев, по АОС № 2488/20.12.2002 г.; 



  - учредяване на възмездно право на строеж на едноетажна сграда-

търговски обект със застроена площ 35,00 кв.м. върху общинска земя – 

Урегулиран поземлен имот ІІІ-обществено обслужване – целия с площ 230,60 кв.м., 

в кв.18 по плана на ЖК “Вл. Варненчик” ІV микрорайон – гр.Варна, на 

ЕТ”ДАДИ-88-Светла Тодорова”-гр.Варна, по АОС № 3455/19.08.2005 г.; 

  - учредяване на възмездно право на строеж на едноетажна сграда-

търговски обект № 19, със застроена площ 15,00 кв.м. представляващо 

14,29 % ид.ч. от правото на строеж върху общинска земя – Урегулиран 

поземлен имот XІ-търговия – целия с площ 235,00 кв.м., в кв.12 по плана на 

ЖК “Вл. Варненчик” І микрорайон – гр.Варна, на ЕТ”Краб 10-Нейко 

Нейчев”-гр.Варна, по АОС № 2554/31.01.2003 г.; 

  - учредяване на възмездно право на строеж на едноетажна сграда-

търговски обект № 17, със застроена площ 7,50 кв.м., представляващо 

16,67% идеални части от правото на строеж върху общинска земя – 

Урегулиран поземлен имот ХІІ-за търговия – целия с площ 138,00 кв.м., в 

кв.12 по плана на ЖК “Вл.Варненчик” І микрорайон – гр.Варна, на Иглика 

Герчева Йорданова, по АОС № 2556/25.08.2003 г.; 

  - одобряване на пазарна оценка на общински апартамент находящ се 

в ж.к. “Възраждане” бл. 72, вх. “Г”, ет. 2, ап. 64 – АОС 2949/2004 г. ; 

  - промяна на предназначението на 22 броя жилища от “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” на 

“Жилища за продажба”; 

  - приемане годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2005 г. на “Обреди” ЕООД; 

  - освобождаване  от отговорност Любчо Любчев – управител на 

“Обреди” ЕООД за 2005 г.; 

  - освобождаване от отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД 

Теодора Станева и Георги Стефанов за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г. ; 

  - избор на Слав Танев за извършване на одиторски контрол на 

“Обреди” ЕООД за 2006 г.; 

  - приемане на годишен счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи 

и разходи за 2005 г. на “Пазари” ЕООД – Варна; 

  - освобождаване от отговорност Милко Дянков Тодоров – управител 

на “Пазари” ЕООД - Варна за 2005 г.; 

  - освобождаване от отговорност контрольорите на “Пазари” ЕООД - 

Варна Гето Маринов, Тошко Грудев и Гено Генов за периода 01.01.05 г. до 

31.12.05 г.;  

  - избор на проф. д-р на ик.н. Калю  Иванов Донев за извършване на 

одиторски контрол на “Пазари” ЕООД - Варна за 2006 г.;  



  - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2005 г. на “Жилфонд” ЕООД – Варна; 

  - освобождаване от отговорност Атанас Чемширов – управител на 

“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2005 г.; 

  - освобождаване от отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД - 

Варна Златко Стефанов за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г.;  

  - продажба чрез търг на имот - общинска собственост, 

представляващ УПИ ІX-9 с площ от 250.00 кв.м., находящ се на ул. 

"Страхил Войвода" № 55, кв. 487 по плана на 13-ти п.р. на гр. Варна, 

съгласно АОС № 3351/25.04.2005г., при определени тръжни условия; 

  - прекратяване на съсобственост с Ради Маринов Ненчев върху УПИ 

№ XXV-732, на ул. “Кестен”, кв. 19 по плана на с. Тополи целия с площ от  

395.00 кв.м. при граници: УПИ І-744, УПИ XXVІ-731, УПИ ІІ-376, УПИ 

XXІV-720 и ул. “Кестен”; 

  - продажба чрез търг на имот, представляващ УПИ І-6, одобрен със 

Заповед № Г-6/05.02.1993 г., находящ се на бул. “Сливница”, кв. 557, по 

плана на 14-ти п.р. на гр. Варна с площ 240 кв.м., описан в  АЧОС № 

2192/26.11.2001 г. при определени  тръжни условия; 

  - провеждане на търг за отдаване под наем за монтиране на антенна 

мачта и обслужваща апаратура върху част от имот – публична общинска 

собственост, представляваща 100 кв.м. в северозападната част на покрива 

на ОУ “Христо Смирненски”, находяща се в с. Тополи, ул. “Райко 

Панчелиев”, УПИ І – за училище, кв. 36 – предмет на АПОС № 

2086/26.08.2001 г.; 

  - прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к 

“Възраждане” бл.13, вх. 1, ет. 4, ап.11- гарсониера от фонд “Резервен” във 

фонд  “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди”. 

  - одобряване на годишния счетоводен отчет и приемане на баланс и 

отчет за приходите и разходите за 2005 г. на “Дезинфекционна станция” 

ЕАД; 

  - освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите на “Дезинфекционна станция” ЕАД за периода от 01.01.05 г. 

до 31.12.05 г., както следва: Албена Стойчева Йорданова, д-р Соня Цекова 

и Иван Маринов Вълчев;  

  - избиране на доц. Никола Бакалов – дипломиран експерт 

счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Дезинфекционна 

станция” ЕАД за 2006 г.; 

  - задължаване на Кмета на Община Варна да възлага дейности по 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация на “Дезинфекционна станция” 



ЕАД на територията на общината с цел оздравяване на общинското 

търговско дружество; 

  - одобряване на годишния счетоводен отчет и приемане на баланс, 

отчет за приходи и разходи за 2005 г. на “Стопанска и спомагателна 

дейност” ЕАД; 

  - освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите 

на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за периода от 01.01.2005 г. 

до 31.12.2005 г., в състав: Светлан Димов Стоянов, Николай Русков 

Неделчев и Георги Христов Дживелски; 

  - избиране на доц. Никола Бакалов за извършване на одиторски 

контрол на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 2006 г.; 

  - одобряване на годишния счетоводен отчет и приемане на баланс, 

отчет за приходи и разходи за 2005 г. на “Общинска охранителна фирма” 

ЕАД; 

  - освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите 

на “Общинска охранителна фирма” ЕАД за периода от 01.01.2005 г. до 

31.12.2005 г., в състав: Манол Петков Манолов, Красимира Тодорова 

Александрова и Димитър Иванов Чутурков; 

  - избиране на “Приморска одиторска компания”ООД – Варна за 

извършване на одиторски контрол на “Общинска охранителна фирма” 

ЕАД за 2006 г.; 

  - прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя – общинска 

собственост, представляваща 975,00 (деветстотин седемдесет и пет) кв.м. 

идеални части от съсобствен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-30367,общ.-

за поликлиника (девет-тридесет хиляди триста шестдесет и седем) - целия с 

площ 9775,00 (девет хиляди седемстотин седемдесет и пет) кв.м., при 

граници на целия имот: кв.улица, УПИ VІІІ-озеленяване, УПИ ІІза търг.комплекс, 

УПИ ХІ-за търг.комплекс, УПИ Х-за търг..комплекс, в кв.14 (четиринадесет), по плана 

на ЖК “Младост” І (първи) микрорайон - гр. Варна, по Акт за частна 

общинска собственост № 3393/14.06.2005 г. в полза на съсобственика – 

“Диджител”ООД-гр.Варна; 

  - учредяване право на строеж на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - 

ВАРНА” АД върху 172 кв.м. общински имот, представляващ УПИ ІІ - ТП, 

кв. 8А по плана на 23-ти п.р. на гр. Варна, ул. “Елица”, гр. Варна, целият с 

площ от 172 кв.м., предназначен за изграждане на трафопост съгласно 

действащия план за застрояване по пазарни цени. Описаният имот е ЧОС 

на основание АОС № 3637/29.12.2005 г.; 

  - приемане на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за 

имота на имот пл. № 9, кв. 3 по плана на 3-ти п.р. на гр. Варна с 



административен адрес ул. “П. Каравелов” № 9 ъгъла на ул. “Бр. 

Миладинови” № 14 в стойност 3 969 000 лв. без ДДС; 

  - извършване на търг с явно наддаване за УПИ VІ, находящ се на 

бул. “Царевец”, кв. 634а, по плана на 6-ти п.р. на гр. Варна, целият с площ 

360.00 кв.м. За описания имат е съставен АЧОС № 3830/12.04.2006 г.; 

  - сключване на договор за отдаване под наем на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна,  местност “Свети Никола” 

№ 117, 21-ви п.р., ПИ № 242, представляващ масивна сграда със застроена 

площ 68 (шестдесет и осем) кв.м. и земя с площ 635 (шестстотин тридесет 

и пет) кв.м. – предмет на АОС № 3416/25.08.2005г., с наемател Сдружение 

“Мото-туристически клуб”,   за срок от 5 (пет) години; 

  - промяна предназначението на 12 бр. жилища от фонд “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в  

“Жилища за продажба”. 

Докл.: Пл. НАЧКОВ – Председател 

ПК “Собственост и стопанство” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 3474-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 

от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 6 и чл. 98 от НРПУРОИ и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № СС-3-94.Д/18/22.03.2006 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да се извърши замяна на имот - частна 

общинска собственост, представляваща 435/830 кв.м. ид.ч. от ПИ 782 кв. 

21 по плана на  ж.к. “Владислав Варненчик” І м.р. гр. Варна, целият с 

площ от 830 кв.м. /АОС № 3282/10.03.2005 г./ с 435/851 ид.ч. от имот -

частна собственост на Димитър Георгиев Георгиев, пл. № XІІІ – 227, кв. 

22 по плана на Владиславово /съгласно Решение на ВОС по гр. д. № 

1261/92 и Констативен протокол от 22.01.1993 г./ целият с площ от 851 

кв.м. по Договор № 34 от 16.02.1963 г. за доброволна делба. 

Приема изготвените експертни оценки за двата имота, а именно: 

- За общинския имот 75 600 лв.без ДДС. 

- За имота, собственост на Димитър Георгиев Георгиев 60 480 лв. 

без ДДС. 

Димитър Георгиев Георгиев да доплати разликата от 15 120 лв. без 

ДДС. 

Кметът на Община Варна да издаде заповед и сключи договор с г-н 

Георгиев за замяната, съгласно решение на Общинския съвет. 

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



3475-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-94.Р/166/22.03.2006 

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

между Община Варна и Радка Маринова Душева, ЕГН …………….  по 

отношение на 19 м
2 

ид.ч. от имот, находящ се в гр. Варна, кв. “Виница”, 

представляващ УПИ XІІ – 922, целия с площ 660 кв.м., при граници на 

целия имот: УПИ XІ, УПИ X – 921, УПИ XІІІ – 994, улица. 

За гореописания имот има съставен акт за частна – общинска 

собственост № 3422/25.08.2005 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба 

на частта на Община Варна, представляваща 19 м
2
 ид.ч. по пазарни цени, 

за сумата от 1 573 лв. без ДДС, определена от лицензиран експерт-

оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

 

  3476-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1 във 

връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОС и § 74 от ПЗР към ЗИДЗОС /ДВ, бр. 101/2004 

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

9300/13/22.03.2006 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение № 

556-4/13/03.09.2004 г., като същото придобива следния текст: 

“Общински съвет – Варна открива производство по принудително 

отчуждаване на поземлен имот /ПИ/ № 1421 по КП на ЗПЗ-частна 

собственост, за който със заповед № Г-150/26.11.1999 г. на Кмета на 

Община Варна за одобряване регулацията на част от плана на Западна 

промишлена зона е предвидено изграждането  на обект: “улица с осеви 

точки 298-Б-2925” – публична общинска собственост. 

Собствениците на ПИ № 1421 по кадастралния план на Западна 

промишлена зона – гр. Варна са наследниците на Димо Димитров Юдов, 

съгласно решение № 812/23.08.2001 г. на ПК- Варна и протокол за въвод 

във владение № 154/24.09.2001 г., както следва:  

Тодор Димов Юдов от гр. Варна, ул. “акад. Н. Обрешков” № 9; 

Димитър Димов Юдов от гр. Варна, ул. “Пирин” № 2 , ет. 9; 

Добринка Петрова – Юдова; 

Симеон Стоянов Юдов; 



Павел Стоянов Юдов; 

Община Варна дължи на собствениците парично обезщетение в 

размер на 47 407 лв., представляващо пазарната цена на имота, определена 

от лицензиран експерт-оценител. 

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

издаде заповед  за отчуждаване със съдържание съгласно чл. 25, ал. 2 от 

ЗОС, която да се връчи и на собствениците на отчуждения имот по реда на 

ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

 

  3477-6. На основание § 17, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 37, ал. 4, т. 

4 от ЗОС и чл.100, ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. №  СС-1-94.Г/19/22.03.2006 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено  възмездно право на строеж 

за съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 43, със застроена 

площ 6,60 м
2
, представляващо 1,78 % ид.ч. от правото на строеж върху 

общинска земя, представляваща УПИ ІІ за общ. обсл., търговия, целия с 

площ 850,00 м
2
,  кв.2 по плана на ж.к “Младост” І м.р., гр. Варна, на ЕТ 

“ГЕРА-ГЕРГАНА ПРОДАНОВА” – гр. Варна, по АОС № 2488/20.12.2002 

г. 

Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 

775,00 лв. без ДДС, която е определена от лицензиран експерт-оценител. 

Кметът на Община Варна на основание решението на Общински 

съвет да издаде заповед и сключи договор с ЕТ “ГЕРА-ГЕРГАНА 

ПРОДАНОВА” – гр. Варна. 

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

 

 

  3478-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал. 7 

от ЗОС, чл.3, ал.8 във връзка с чл. 7 и чл. 8 и чл. 36 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9901/34/22.03.2006 

г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 

конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ж.к “ Вл. Варненчик”, ІІ-ри микрорайон, ПИ № 66, 

ОУ “Стоян Михайловски” бл. А2, ет. 1, представляващ бюфет с площ 

24,28 кв.м. – предмет на АОС № 2041/20.04.2001 г. за срок от 5 години, 

при стартова месечна наемна цена от 96,23 лв., определена по действащата 



“Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг 

за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”.   

В комисията за провеждането на конкурса да се включи  

представител на училището. 

Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за 

наем със спечелилия конкурса. 

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

 

 

  3479-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от 

ЗОС, чл. 7, чл. 8, ал. 1 и чл. 36 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-6-94.И/7/22.03.2006 г., Общински 

съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за 

отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в 

с. Каменар, Община Варна, ул. “Княз БорисІ” №5, сграда-здравен пункт, 

представляващ част от  здравен пункт- лекарски кабинет, 

манипулационна, чакалня, склад и санитарен възел с обща площ 55,80 

кв.м. – предмет на АОС № 1664/14.03.2000 г. за срок от 10 години, при 

стартова месечна наемна цена от 62,72 лв., определена по действащата 

“Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг 

за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”.   

В комисията за провеждането на конкурса да се включи  

представител на Дирекция “Здравно развитие”. 

Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за 

наем със спечелилия конкурса. 

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

 

  3480-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от 

ЗОС, чл. 3, ал. 8 във връзка с чл. 7 и 8, ал. 2 и чл. 36 от НРПУРОИ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № СС-1-94.К/29/22.03.2006 

г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 

конкурс за отдаване под наем на част от общински имот – публична 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. 

“Народни будители” № 17а, СОУ “Любен Каравелов” предмет на АОС № 

2294/04.03.2002 г., представляващ  бюфет с площ 14.50 м
2
, за срок от 5 

години, при стартова месечна наемна цена от 88.18 лв., определена 

съгласно чл. 3 от действащата “Методика за определяне на стартови 

базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 



нежилищни имоти”. В комисията за провеждане на търга да бъде включен 

представител на СОУ “Любен Каравелов”. 

Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за 

наем със спечелилия конкурса. 

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

 

 

 3481-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от 

ЗОС, във връзка с Глава ІV от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОБС-6-5300/1/22.03.2006 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за отдаване 

под наем на част от имот - общинска собственост, представляващ “снек-

бар” с обща площ 72,80 кв.м.  находящ се в едноетажна сграда /т.1.4 по 

АОС № 2124/28.09.2001 г./ в Спортен комплекс “Простор”, гр. Варна, ул. 

“Селиолу” № 39 А, предмет на АОС № 2124/28.09.2001 г. за срок от 5 

години, при стартова месечна наемна цена от 557.09 лв., определена 

съгласно чл. 3 от действащата “Методика за определяне на стартови 

базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 

нежилищни имоти”. В комисията за провеждане на търга да бъде включен 

представител на ОП “Спортни имоти”. 

Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за наем със 

спечелилия конкурса. 

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

 

 

  3482-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от 

ЗОС, във връзка с Глава ІV от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-6-2601/1/22.03.2006 г., Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за отдаване под 

наем на имот – частна общинска собственост,  находящ се в с. Звездица, 

кв.1 , УПИ XІV, имот № 241, представляващ масивна сграда със застроена 

площ 54 кв.м. и дворно място с площ 1600 кв.м. – предмет на АОС № 

219/11.08.1997 г. за срок от 5 години, при стартова месечна наемна цена от 

181,21 лв., определена по действащата “Методика за определяне на 

стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на 

общински нежилищни имоти”.   

Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за 

наем със спечелилия конкурса. 

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



 

3483-6.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1, т. 

9 от “Наредба за реда за упражняване на  правата на собственост върху 

частта на Община Варна от капитала на търговските дружества” и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-3-9200/186/20.03.2006 

г., Общински съвет – Варна решава да бъде продължен срокът на действие 

на Договор № Д-3-9200/186/ от 04.04.2003 г. за възлагане на управлението 

на ЕООД с общинско имущество “Обреди”, сключен с Любчо Иванов 

Любчев, за срок от 3 години. 

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

 

 

  3484-6.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД-6-9300/20/07.04.2006 

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

между Община Варна и Николай Петков Чипински, ЕГН ………….. по 

отношение на 48.52 (четиридесет и осем цяло и петдесет и две стотни) 

м
2
 идеални части от  имот,  целия с площ 87.02 (осемдесет и седем 

цяло и две стотни) м
2
, находящ се в подблоковото пространство на  ул. 

“Чаталджа” № 49,  ведно с припадащите се идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж, при граници на целия 

имот: Помещения от Дял “В”, вход “В”, бул. “Чаталджа”, № 49 

помещения от Дял “А”, вдясно от вх. “Б”, бул. “Чаталджа” № 49. 

За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 3681/08.02.2006 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба  

на частта на Община Варна, представляваща 48.52 м
2
 идеални части, по 

пазарни цени, за сумата от 61 900(шестдесет и една хиляди и деветстотин) 

лева  без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка.  

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

 

 

 

 

 



  3485-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от 

ЗОС, чл. 3, ал. 8 във връзка с чл. 7 и 8, ал. 2 и чл. 36 от “Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 

конкурс   за отдаване под наем на част от имот – публична общинска 

собственост, находящ се  в гр. Варна, кв. “Младост”, бул. “Република” № 

124-А, СОУ “Гео Милев”, предмет на АОС № 1881/13.09.2000 г., 

представляващ бюфет с площ 36 м
2
., за срок от 5 (пет) години, при 

стартова месечна наемна цена от 243.24  (двеста четиридесет и три лева и 

двадесет и четири ст.) лева, определена съгласно чл. 3 от действащата 

“Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг 

за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” 

В комисията за провеждането на конкурса да се включи  

представител на училището. 

Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за 

наем със спечелилия конкурса. 

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

 

 

 3486-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от Любчо Любчев – 

управител на “Обреди” ЕООД с вх. № ОС-6-2600/44/06.04.2006 г., 

Общински съвет – Варна реши  “Обреди” ЕООД  да проведе търг за 

продажба с тайно наддаване по реда на Наредбата по чл.8 от ЗОС на – 

самоходна изкопна машина – мини багер “Бобкат 4610”, обем на 

двигателя 75 куб.см., мощност 10 к.с., година на производство 1994 г., 

фабричен № 505214759, остатъчна стойност към 01.04.2006 г. – 283,50 лв. 

Пазарната цена на мини багер “Бобкат 4610” на търговското 

дружество да бъде определена от лицензиран експерт- оценител. 

След извършването на продажбата Управителя на “Обреди” ЕООД 

да уведоми Общинския съвет – Варна за получените средства от търга и 

предложение за разходването им. 

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

 

 

 

 

 



 3487-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 17, ал. 1 НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от  г-н Н. 

Райчев – прокурист на “Дезинфекционна станция “ ЕАД – Варна с вх. №  

ОС-6-2600/29/16.03.2006 г., Общински съвет – Варна реши еднолично 

акционерно дружество с общинско имущество “Дезинфекционна станция” 

ЕАД – Варна да проведе търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по 

реда на НРПУРОИ, както следва: 

- “ДАМАС” с рег. № В 22 – 34 ПБ  с балансова стойност  500,00 

лв.; година на производство 01.11.1992 г. ; двигател № Г8СВ028625. 

 - “ДАМАС” с рег. № В 81 - 07  с балансова стойност 600,00 лв.;                

година на производство 13.11.1993 г. без фабричен номер. 

Пазарната цена на ДМА на търговското дружество да бъде 

определена от лицензиран експерт- оценител. 

След извършване на продажбата Съвета на директорите на 

“Дезинфекционна станция “ ЕАД – Варна да уведоми Общински съвет – 

Варна за получените средства от търга и предложение за разходването им. 

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

 

 

 

 3488-6.  На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т. 

4 от ЗОС и чл.100, ал.1, т. 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет – 

гр.Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж за 

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 26, със застроена 

площ 5,60 кв.м. представляващо 1,80%  ид.ч. от право на строеж върху 

общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот ІІІ- обществено обсл. 

търговия, целия с площ 850,00 кв.м., в кв.1 по плана на ж.к. “Младост” І 

микрорайон – гр.Варна, на Димитричка Атанасова Панайотова, по АОС 

№ 2486/20.12.2002г. 

   Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 

675,00 лева без ДДС, която е определена от лицензиран експерт-оценител. 

   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

 

 

 

 



 

 3489-6.  На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т. 

4 от ЗОС и чл.100, ал.1, т. 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОСР-4-94.Г/33/07.04.2006 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж 

за съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 40, със застроена 

площ 25,00 кв.м. представляващо 2,94%  ид.ч. от право на строеж върху 

общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот І-обществено обсл. 

търговия, целия с площ 850,00 кв.м., в кв.2 по плана на ЖК “Младост” І 

микрорайон – гр.Варна, на Георги Димитров Гушев, по АОС № 

2488/20.12.2002 г. 

Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 

675,00 лева без ДДС, която е определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

 

 

 3490-6.  На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т. 

4 от ЗОС и чл.100, ал.1, т. 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-5-9901/8/07.04.2006 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж 

за съществуваща едноетажна сграда-търговски обект със застроена площ 

35,00 кв.м. върху общинска земя, представляващ Урегулиран поземлен 

имот ІІІ-обществено обслужване, целия с площ 230,60 кв.м., в кв.18 по плана на 

ЖК “Вл. Варненчик” ІV микрорайон – гр.Варна, на ЕТ”ДАДИ-88-Светла 

Тодорова”-гр.Варна, по АОС № 3455/19.08.2005г. 

 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 

4600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС, която е определена 

от лицензиран експерт-оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

 

 

 



 3491-6.   На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т. 

4 от ЗОС и чл.100, ал.1, т. 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-9901/172/07.04.2006 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж 

за съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 19, със застроена 

площ 15,00 кв.м. представляващо 14,29 % ид.ч. от правото на строеж 

върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот XІ-

търговия, целия с площ 235,00 кв.м., в кв.12 по плана на ЖК “Вл. Варненчик” 

І микрорайон – гр.Варна, на ЕТ”Краб 10-Нейко Нейчев”-гр.Варна, по 

АОС № 2554/31.01.2003г. 

  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 

4600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС, която е определена 

от лицензиран експерт-оценител. 

  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

 

  3492-6.  На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, т. 

4 от ЗОС и чл.100, ал.1, т. 4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-94.И/192/07.04.2006 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж 

за съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 17, със застроена 

площ 7,50 кв.м., представляващо 16,67% идеални части от правото на 

строеж върху общинска земя, представляващ Урегулиран поземлен имот 

ХІІ-за търговия, целия с площ 138,00 кв.м., в кв.12 по плана на ЖК 

“Вл.Варненчик” І микрорайон – гр.Варна, на Иглика Герчева 

Йорданова, по АОС № 2556/25.08.2003г. 

Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 

1050,00 лева без ДДС, която е определена от лицензиран експерт-

оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

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

 

 

 

 



 

  3493-6.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 1  от 

ЗОС и чл. 92, ал. 6 във връзка с чл. 98 от НРПУРОИ, решение 2518-

8(33)/19,26.10.05 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

РД-6-9290/31/07.04.2006 г., Общински съвет – Варна  одобрява пазарната 

оценка на общински апартамент находящ се в ж.к. “Възраждане” бл. 72, 

вх. “Г”, ет. 2, ап. 64 – АОС 2949/2004 г. на стойност 67700.00 лв. /с вкл. 

ДДС/, както и пазарната оценка на апартамент частна собственост 

находящ се в ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 404, вх. 16, ет. 5, ап. 243 на 

стойност 52 100. 00 лв./ с вкл. ДДС/, собственост на Жеко и Недка 

Стоеви с Договор № 23628/1991 г.  

  Разликата в цената на двата имота в размер на 13000.00 лв., както и 

всички дължими данъчни и такси да бъдат за сметка на Жеко и Недка 

Стоеви. 

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

 

   3494-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-

9302/32/07.04.2006 г., № РД-6-9302/34/07.04.2006 г., № РД-6-

9302/35/07.04.2006 г. и № РД-6-9302/33/07.04.2006 г., Общински съвет – 

Варна променя предназначението на 22 броя жилища от “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” на 

“Жилища за продажба” както следва: 

 

1.  ж.к. “Вл. Варненчик”    бл. 227      вх. 3       ет.7       ап.97       -  АОС 3598/06 г. 

2.  ж.к. “Вл. Варненчик”    бл. 204      вх. 5       ет.7       ап.151      -  АОС 3585/05 г. 

3.  ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 405      вх. 6       ет.7       ап.69        -  АОС 3590/05 г. 

4. ж.к. “Вл. Варненчик”    бл. 203      вх. 3       ет.4       ап.83        -  АОС 3537/05 г. 

5.  ж.к. “Възраждане”        бл. 9          вх. 3       ет.6       ап.64        -  АОС 3584/05 г. 

6.  ул. “Дубровник”           бл.  10-а    вх. -        ет.3      ап.23        -  АОС 2203/01 г. 

7.  ул.“Д-р Басанович ”      бл. 10        вх.  -       ет. 14    ап. 83        - АОС  2835/03 г. 

8.  ж.к. “Изгрев ”               бл. 41        вх. -        ет. 3     ап. 21        - АОС  2695/03 г. 

9.  ж.к. “Изгрев ”               бл. 40        вх. -        ет. 5     ап. 42        - АОС  2210/01 г. 

10.  бул. “В. Левски”          бл. 1          вх. “Б”     ет. 2      ап. 11         - АОС 2182/01 г.        

11.  бул. “В. Левски”          бл. 1          вх. “А”    ет. 4      ап. 7          - АОС 2183/01 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12.  ул. “Кирил и Методий ”   бл. 45         вх. “Б”    ет. 5     ап. 2          - АОС  2107/01 г. 

13.  ж.к. “Дружба ”               бл. 5         вх. “А”    ет. 2      ап. 6-б       - АОС  1632/00 г. 

14. ж.к. “Вл.Варненчик ”      бл. 204      вх. 5        ет. 1     ап. 126       - АОС 1366/99 г. 

15. ж.к.“Вл.Варненчик ”     бл. 406      вх. 22      ет. 7      ап. 65         - АОС  1015/99 г. 



16. ж.к. “Вл.Варненчик ”     бл. 6          вх. 4        ет. 6      ап. 81         - АОС  1951/00 г. 

17.  ж.к. “Вл.Варненчик ”    бл. 213      вх. 1        ет. 3       ап. 11         - АОС  1819/01г.   

18.  ж.к. “Вл.Варненчик ”    бл. 404      вх. 11      ет. 7       ап. 147       - АОС  303/97 г. 

19. ж.к.“Вл.Варненчик ”      бл. 402      вх. 11      ет. 9       ап. 227       - АОС  3063/05 г. 

20. ж.к.” Възраждане ”       бл.  19       вх. 6        ет. 2       ап. 128        -АОС  3391/05 г. 

21. ж.к.“Вл.Варненчик ”    бл. 209      вх. 1        ет. 7         ап. 25         - АОС  3500/06 г. 

22. ул. “Батак”                           № 2           вх. -        ет.4          ап. 22         - АОС 2683/03 г. 

 

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

 

3495-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 

г. на “Обреди” ЕООД. 

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

 

3495-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност Любчо Любчев – управител на “Обреди” 

ЕООД за 2005 г. 

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

 

3495-6-3.  На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – 

Варна освобождава от отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД 

Теодора Станева и Георги Стефанов за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г.  

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

 

 3495-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 

3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Танев – дипломиран 

експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Обреди” 

ЕООД за 2006 г.  

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

 

 

 

3496-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 



годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 

г. на “Пазари” ЕООД - Варна. 

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

 

3496-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност Милко Дянков Тодоров – управител на 

“Пазари” ЕООД - Варна за 2005 г. 

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

 3496-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – 

Варна освобождава от отговорност контрольорите на “Пазари” ЕООД - 

Варна Гето Маринов, Тошко Грудев и Гено Генов за периода 01.01.05 г. 

до 31.12.05 г.  

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

 

  3496-6-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, 

ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р на ик.н. Калю  

Иванов Донев – дипломиран експерт счетоводител за извършване на 

одиторски контрол на “Пазари” ЕООД - Варна за 2006 г. 

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

 

 

 

 

 

3497-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 

годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 

г. на “Жилфонд” ЕООД - Варна. 

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

 

3497-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност Атанас Чемширов – управител на 

“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2005 г. 

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

 



 3497-6-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – 

Варна освобождава от отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД - 

Варна Златко Стефанов за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г.  

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

3498-6.  На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, чл.92, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с Решение № 3069-

5/38/22.02.2006 год. на Общинския съвет – Варна и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9302/123/20.04.2006 г., Общински 

съвет - Варна дава съгласие за продажба чрез търг срещу цена, 

представляваща определен на търга процент от РЗП на сградата, 

предвидена за изграждане върху продавания терен /жилища, гаражи, 

търговски обекти и др./ или вече изградени жилищни или нежилищни 

имоти в същия подрайон с определеното на търга РЗП на имот - общинска 

собственост, представляващ УПИ ІX-9 с площ от 250.00 кв.м., находящ се 

на ул. "Страхил Войвода" № 55, кв. 487 по плана на 13-ти п.р. на гр. 

Варна, съгласно АОС № 3351/25.04.2005 г., при следните  

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

Право на участие в търга имат физически лица – еднолични 

търговци, както и юридически лица, които: 

 нямат данъчни задължения към държавата; 

 нямат задължения към национално осигурителните фондове; 

 нямат задължения към Община Варна; 

 да извършват дейност по смисъла на Търговския закон в 

сферата на строителството не по-малко от 5/пет/ години; 

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

по-малко от 5 000 000 /пет милиона / лева; 

 да са извършвали по договори строителна дейност в сферата 

на жилищното строителство на територията на Община Варна; 

 да притежават дълготрайни материални активи в размер на не 

по-малко от 1 000 000 /един милион/ лева по балансова стойност; 

 да има назначен на постоянен трудов договор управленски и 

строителен персонал  за изпълнението на основното строителство;  

 

За участие в търга са необходими следните документи: 

  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 жилищното строителство на територията на Община Варна 

/заверени копия на издадени разрешения за ползване на името на 

участника/. 

 заверена справка за балансовата стойност на дълготрайните 

материални активи. 

 заверена от РУСО справка на списъчния състав - управленски 

и строителен персонал на постоянен трудов договор.  

 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. 

 декларация за поверителност на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи;  

 платежен документ за внесен депозит в размер на 27 300.00/ 

двадесет и седем хиляди и триста/ 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 1 000.00/хиляда/лева, с включен ДДС, платима по сметка 

№ 3023879608, БИН: 7304000002, банков код: 79078081 в “Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна. 

Приема начален процент обезщетение, в полза на Община Варна, в 

размер на 28% /двадесет и осем процента/ от разгъната застроена площ на 



бъдещата сграда, определен от лицензиран оценител, съгласно договор за 

възлагане №Д-6-9200/158/21.03.2006год. и приета с приемно-предавателен 

протокол от 03.04.2006год. с пазарен еквивалент на началния процент в 

размер на 273 000.00/двеста седемдесет и три хиляди/лева. 

Стъпката за наддаване се определя на един пункт /кръгъл процент/. 

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

 

 

 

3499-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС, 

във връзка с чл. 92, ал.5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОБС-5-94.Р/4/07.04.2006 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие да се прекрати съсобственост върху УПИ № XXV-

732, на ул. “Кестен”, кв. 19 по плана на с. Тополи, целия с площ от  

395.00 кв.м. при граници: УПИ І-744, УПИ XXVІ-731, УПИ ІІ-376, УПИ 

XXІV-720 и ул. “Кестен”. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба 

на частта на Община Варна, представляваща 115.00 кв.м ид.ч. от УПИ № 

XXV-732, която да бъде изкупена от съсобственика Ради Маринов Ненчев, 

по пазарна цена в размер на 4800.00 лв. без ДДС, определена от 

лицензиран оценител. 

За описания имот е съставен АЧОС № 3478/09.12.2005 г. 

Общински съвет – Варна възлага  на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 

 

 

3500-6. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 

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

9303/482/13.02.2006 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

продажба чрез търг срещу цена, представляваща определен на търга 

процент от РЗП на сградата, предвидена за изграждане върху продавания 

терен /жилища, гаражи, търговски обекти и др./ или вече изградени 

жилищни или нежилищни имоти в същия подрайон с определеното на 

търга РЗП на имот - общинска собственост, представляващ УПИ І-6, 

одобрен със Заповед № Г-6/05.02.1993 г., находящ се на бул. “Сливница”, 



кв. 557, по плана на 14-ти п.р. на гр. Варна с площ 240 кв.м., описан в  

АЧОС № 2192/26.11.2001 г. 

 

2. Общински съвет – Варна приема следните  

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

Право на участие в търга имат физически лица – еднолични търговци, 

както и юридически лица, които: 

 нямат данъчни задължения към държавата; 

 нямат задължения към национално осигурителните фондове; 

 нямат задължения към Община Варна; 

 да извършват дейност по смисъла на Търговския закон в 

сферата на строителството не по-малко от 5/пет/ години; 

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

по-малко от 5 000 000 /пет милиона / лева; 

 да са извършвали по договори строителна дейност в сферата 

на жилищното строителство на територията на Община Варна; 

 да притежават дълготрайни материални активи в размер на не 

по-малко от 1 000 000 /един милион/ лева по балансова стойност; 

 да има назначен на постоянен трудов договор управленски и 

строителен персонал  за изпълнението на основното строителство;  

 

За участие в търга са необходими следните документи: 

 

  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 жилищното строителство на територията на Община Варна 

/заверени копия на издадени разрешения за ползване на името на 

участника/. 

 заверена справка за балансовата стойност на дълготрайните 

материални активи. 

 заверена от РУСО справка на списъчния състав - управленски 

и строителен персонал на постоянен трудов договор.  

 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. 

 декларация за поверителност на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи;  

 платежен документ за внесен депозит в размер на 27 300.00/ 

двадесет и седем хиляди и триста/ 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 1 000.00/хиляда/лева, с включен ДДС, платима по сметка 

№ 3023879608, БИН: 7304000002, банков код: 79078081 в “Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна. 

Приема начален процент обезщетение, в полза на Община Варна, в 

размер на 28% /двадесет и осем процента/ от разгъната застроена площ на 

бъдещата сграда, определен от лицензиран оценител, съгласно договор за 

възлагане №Д-5-9200/1228/05.12.2005год. и приета с приемно-

предавателен протокол от 13.12.2005год. с пазарен еквивалент на 

началния процент в размер на 155 260.00/сто петдесет и пет двеста и 

шестдесет хиляди/ лева. 

Стъпката за наддаване се определя на един пункт /кръгъл процент/. 

 

/за – 45, против – 0, въздържали се – 0/ 

 



 3501-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от 

ЗОС и във връзка с глава ІV от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-5-2600/572/28.01.2006 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за отдаване 

под наем за монтиране на антенна мачта и обслужваща апаратура върху 

част от имот – публична общинска собственост, представляваща 100 кв.м. 

в северозападната част на покрива на ОУ “Христо Смирненски”, 

находяща се в с. Тополи, ул. “Райко Панчелиев”, УПИ І – за училище, 

кв.36 – предмет на АПОС № 2086/26.08.2001 г., за срок от 5 години при 

стартова месечна наемна цена 200,77 лв. с ДДС, определена по 

действащата “Методика за определяне на базисни цени при обявяване на 

търг за  отдаване под наем на общински нежилищни имоти”. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

сключването на договор със спечелилия конкурса. 

/за – 44, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

3502-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 

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

9100/531/11.04.2006 г., Общински съвет – Варна прехвърля жилище, 

находящо се в гр. Варна, ж.к “Възраждане” бл.13, вх. 1, ет. 4, ап.11- 

гарсониера от фонд “Резервен” във фонд  “Жилища за настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди”. 

/за – 44, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

             3503-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 

7 от ТЗ, Общински съвет – Варна, одобрява годишния счетоводен отчет и 

приема баланс и отчет за приходите и разходите за 2005 г. на 

“Дезинфекционна станция” ЕАД. 

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

 

  3503-6-2.  На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, 

т. 10 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция” ЕАД 

за периода 01.01.05 г. до 31.12.05 г., в състав: Албена Стойчева 

Йорданова, д-р Соня Цекова и Иван Маринов Вълчев. 

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

 



   3503-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 

6 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов – 

дипломиран експерт счетоводител за извършването на одиторски контрол 

на “Дезинфекционна станция” ЕАД за 2006 г. 

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

 

   3503-6-4. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да 

възлага дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 

“Дезинфекционна станция” ЕАД на територията на общината с цел 

оздравяване на общинското търговско дружество. 

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

 

 

 

             3504-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 

от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 

приема баланс, отчет за приходи и разходи за 2005 г. на “Стопанска и 

спомагателна дейност” ЕАД. 

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

 3504-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 

10 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете 

на Съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 

периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., в състав: Светлан Димов  

Стоянов, Николай Русков Неделчев и Георги Христов Дживелски. 

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

 3504-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за 

извършване на одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна дейност” 

ЕАД за 2006 г. 

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

 

 

 

 

 

 3505-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 

от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 



приема баланс, отчет за приходи и разходи за 2005 г. на “Общинска 

охранителна фирма” ЕАД. 

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

 

 3505-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 

10 от ТЗ, Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете 

на Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД за 

периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., в състав: Манол Петков 

Манолов, Красимира Тодорова Александрова и Димитър Иванов 

Чутурков.  

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

 

 3505-6-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 

от ТЗ, Общински съвет –Варна избира “Приморска одиторска 

компания”ООД – Варна за извършване на одиторски контрол на 

“Общинска охранителна фирма” ЕАД за 2006 г. 

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

 

 

3506-6. На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, по реда на чл.59 

ал.1 т.4, чл.92 ал.5 и чл.97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-5-94.Ц/28/22.03.2006 г., Общински съвет – 

гр.Варна дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността между 

Община Варна и “Диджител”ООД чрез продажба на земя – общинска 

собственост, представляваща 975,00 (деветстотин седемдесет и пет) кв.м. 

идеални части от съсобствен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-30367,общ.-

за поликлиника (девет-тридесет хиляди триста шестдесет и седем) - целия с 

площ 9775,00 (девет хиляди седемстотин седемдесет и пет) кв.м., при 

граници на целия имот: кв.улица,УПИ VІІІ-озеленяване,УПИ ІІза 

търг.комплекс,УПИ ХІ-за търг.комплекс,УПИ Х-за търг..комплекс, в кв.14 (четиринадесет), 

по плана на ЖК”Младост” І (първи) микрорайон - гр.Варна, по Акт за 

частна общинска собственост № 3393/14.06.2005г. в полза на 

съсобственика – “Диджител”ООД-гр.Варна. 

Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата от 49600,00                            

(четиридесет и девет хиляди и шестстотин) лева., която е определена от 

лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 



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

 

 

3507-6. 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. № ОБС-5-

2600/10/08.05.2006 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на 

Община Варна да учреди право на строеж на 

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА” АД върху 172 кв.м. от имот – 

частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ- ТП, кв. 8А по плана 

на 23-ти п.р. на гр. варна, ул. “Елица”, гр. Варна, целият с площ от 172 

кв.м., предназначен за изграждане на трафопост съгласно действащия 

план за застрояване по пазарни цени. 

 Описаният имот е ЧОС на основание АОС № 3637/29.12.2005 г. 

 Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на 

строеж на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА” АД на стойност от 

27 500 лв., определена от лицензиран оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 

договор с  “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА” АД. 

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

 

 

3508-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

изпълнение на Решения № 2043-8(37)/31.07.2002 г. и № 2065-

5(38)/14.08.2002 г.на Общински съвет – Варна приема пазарна оценка, 

изготвена от лицензиран оценител за имот пл. № 9, кв. 3 по плана на 3-ти 

п.р. на гр. Варна с административен адрес ул. “П. Каравелов” № 9 ъгъла на 

ул. “Бр. Миладинови” № 14 в стойност 3 969 000 лв. без ДДС. 

Възлага на Кмета на Община Варна  и Председателя на Общински 

съвет – Варна  да уведомят “Сентер Консулт” ЕООД за решението на 

Общински съвет и след приключване на сделката да информират 

Общински съвет за резултата. 

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

 

 

 

              3509-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 

от ЗОС, във връзка с  чл. 92, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-5-94.К/7/05.05.2006 г., Общински 



съвет – Варна дава съгласие да се извърши търг с явно наддаване за УПИ 

VІ, находящ се на бул. “Царевец”, кв. 634а, по плана на 6-ти п.р. на гр. 

Варна, целият с площ 360.00 кв.м. 

 За описания имот е съставен АЧОС № 3830/12.04.2006 г. 

 Продажбата да се извърши след провеждане на процедура за 

търг с явно наддаване при първоначална цена от 98 855. 00 лв. по реда на 

НРПУРОИ. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 

                3510-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 50 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл.14, ал. 6 от ЗОС, Общински съвет – Варна 

дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор за отдаване 

под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна,  

местност “Свети Никола” № 117, 21-ви п.р., ПИ № 242, представляващ 

масивна сграда със застроена площ 68 (шестдесет и осем) кв.м. и земя с 

площ 635 (шестстотин тридесет и пет) кв.м. – предмет на АОС № 

3416/25.08.2005г., с наемател Сдружение “Мото-туристически клуб”,   за 

срок от 5 (пет) години. 

Месечната наемна цена се определя на 274,30 (двеста седемдесет и 

четири цяло и тридесет стотни) лева, определена съгласно чл.6 и чл. 10 от 

“Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг 

за отдаване под наем на общински нежилищни  имоти”. 

 Възлага на Кмета на Община Варна  сключването на договор 

за наем със Сдружение “Мото-туристически клуб”.  

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

 

                  3511-6. На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от 

ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-

9300/23/04.05.2006 г., № РД-5-94.И/202/26.04.2006 г. и № РД-6-

9300/22/04.05.2006 г., Общински съвет – Варна променя предназначението 

на 12 бр. жилища от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани 

с установени жилищни нужди” в  “Жилища за продажба”, както следва: 

 

ж.к.“Вл.Варненчик ”    бл. 405    вх. 18      ет. 2   ап. 4         - АОС  3587/05 г. 

ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 403    вх.  13     ет. 2  ап. 57        - АОС   346/97г. 

ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 406    вх. 12      ет. 1   ап. 1         - АОС  1914/00 г. 



ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 405    вх. 10      ет. 7   ап. 44       - АОС  1100/99 г. 

ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 213    вх.. 3       ет. 4   ап. 71        - АОС  3526/05г.  

ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 223    вх. 4       ет. 4   ап. 101       - АОС  3647/05 г. 

ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 406    вх. 21      ет. 4   ап. 34        - АОС  1135/99 г. 

ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 222    вх. 2       ет. 2   ап. 32         - АОС  166/97 г. 

ж.к.“Младост ”              бл. 158    вх. 1       ет. 4   ап. 30         - АОС  3618/05 г. 

ж.к. “Младост”              бл. 108    вх.  10    ет. 2   ап. 50         - АОС   3612/05г. 

ж.к. “Младост”              бл. 126    вх. 1       ет. 9   ап. 27         - АОС  3615/05 г. 

ул.”Беласица “               № 30                                                    - АОС  1173/99 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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

- опрощаване и неопрощаване на държавни вземания; 

- определяне на цени за участие на деца на XІІ Национален детски 

конкурс за изпълнители на народна музика; 

- допълнение на Решение № 3208-6/40/04.04.2006 г.; 

- отмяна на Решение на Общински съвет – Варна № 1733-7 по 

Протокол № 35/07.10.1998 г. 

* допълване на текст на чл. 2 от Методиката за определяне на 

наемна цена за отдаване под наем на общински жилища 

* отменя на чл. 12 от Методиката за определяне на наемна цена 

за отдаване под наем на общински жилища, като настоящият чл. 13 става 

чл. 12; 

- допълване на чл. 41, ал. 3 от “Наредба  за условията  и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна”. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 

Председател ПК “Финанси и бюджет” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3512-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

молба  вх. № 94-00-883/14.02.2006 г., и писмо вх. № ОС-6-

9910/11/22.02.2006 г. от Администрацията на Президентството, Общински 

съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да опрости  

задължението на ЕНЧО АТАНАСОВ АТАНАСОВ от гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул. “Кирил и Методий”, бл.36, вх.В, ап.46. 
 /за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 



3513-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

молба  вх. № 94-00-571/13.02.2006 г., и писмо вх. № ОС-6-

9910/8/14.02.2006 г. от Администрацията на Президентството, Общински 

съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да опрости  

задължението на ТЕОДОРА РОСЕНОВА ДЯНКОВА от гр. Варна, ул. 

“Софроний Врачански” № 39, вх.Б, ет. 3, ап.14. 

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

 

 3514-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

молба  вх. № 94-00-4330/28.12.2005 г., и писмо вх. № ОС-6-

9910/1/09.01.2006 г. от Администрацията на Президентството, Общински 

съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не 

опрости задължението на СИМЕОН ЛЮБЕНОВ СИМЕОНОВ от гр. 

Варна, ж.к. “Чайка”, бл. 19, вх.Б, ет. 4, ап.54. 

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

 

 3515-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

молба  вх. № 94-00-18/03.01.2006 г., и писмо вх. № ОС-6-9910/2/13.01.2006 

г. от Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна  

предлага на Президента на Република България да не опрости 

задължението на БАЮ АТАНАСОВ ТОДОРОВ от гр. Варна, ул. 

“Оборище” № 5 

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

 

 3516-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

молба  вх. № 94-00-976/20.02.2006 г., и писмо вх. № ОС-6-

9910/10/16.03.2006 г. от Администрацията на Президентството, Общински 

съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да опрости 

задължението на МАРИН ПЕНКОВ КИРОВ от гр. Варна, ул. “Хан 

Аспарух” № 16 

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

 

 3517-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

молба  вх. № 94-00-518/04.02.2006 г., и писмо вх. № ОС-6-

9910/7/08.02.2006 г. от Администрацията на Президентството, Общински 

съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не 

опрости задължението на ДЖАН МОХАМЕД МАУДЖ от с. Звездица ул. 

“Касиопея” № 8 

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



 

 

 

 

 3518-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

молба  вх. № 94-00-3955/10.11.2005 г., и писмо вх. № ОС-5-

9910/22/11.11.2005 г. от Администрацията на Президентството, Общински 

съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не 

опрости задължението на РАЛИЦА ТОДОРОВА КИНОВА от гр. Варна, 

ул. “Фр. Жолио Кюри” № 7, вх. Б, ет.3 

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

 

           

 

 

 3519-7. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2, във връзка 

с чл. 17, ал. 1, т. 1  от ЗМСМА, докладна записка  вх. № О-6-9200/11/ 

22.02.2006 г. и предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ОС-6-

9302/98/22.03.2006 г., Общински съвет – Варна определя следните цени 

във връзка с провеждането на XІІ Национален детски конкурс за 

изпълнители на народна музика: 

1. За участие на деца в Дванадесетият  национален детски фолклорен 

конкурс, както следва: 

- Индивидуален изпълнител                 10.00 лв. 

- Оркестри и състави                       5.00 лв. за всеки участник 

2. За нощувка на участниците  

  в Средношколско общежитие “М. Колони”    5.00 лв. на легло                                                 

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

 

 

 

 

 3520-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-

9302/119/18.04.2006 г., Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 

3208-6/40/04.04.2006 г., като същото придобива следния вид: “Общински 

съвет – Варна приема лимит на целеви разходи по бюджет 2006 г. – 

средства за изплащане на стипендии от местни приходи на сираци и 



полусираци до и над 18 г. възраст / без лични доходи/ в СУПЗ в размер на 

6 300 лв.” 

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

 

 

 

 

 3521-7-1. На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 

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

9302/63/23.02.2006 г. и с оглед отмяната на ППЗОС, Общински съвет – 

Варна отменя свое Решение № 1733-7 по Протокол № 35/07.10.1998 г., с 

което е допълнен текста на чл. 2 от Методиката за определяне на наемна 

цена за отдаване под наем на общински жилища. 

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

 

 3521-7-2. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 

10, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища, 

Общински съвет – Варна допълва текста на чл. 2 от Методиката за 

определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински жилища със  

следното изречение: “За площ над нормите на жилищно задоволяване 

съгласно чл. 10 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на 

общински жилища, Общински съвет – Варна определя основната 

наемна цена за 1 кв. м. полезна площ в размер на 0,95 лв.” 

 Като окончателен текст, чл. 2 от Методиката за определяне на 

наемна цена за отдаване под наем на общински жилища придобива 

следния вид: 

“Основна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ е 0,60 лв.  

За площ над нормите на жилищно задоволяване съгласно чл. 10 от 

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

гражданите, настаняване и продажба на общински жилища, 

Общински съвет – Варна определя основната наемна цена за 1 кв.м. 

полезна площ в размер на 0,95 лв.” 

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

 

 3521-7-3. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал.1 и чл. 

17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отменя чл. 12 от 



Методиката за определяне на наемна цена за отдаване под наем на 

общински жилища, като настоящият чл. 13 става чл. 12. 

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

           

 

 

 

 

 3522-7. На основание чл.22, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 6 от 

ЗМСМА и по предложение вх. № РД-6-9300/6/27.04.2006 г., Общински 

съвет – Варна допълва чл.41, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извън бюджетните сметки на Община Варна, със следния текст: 

“Директорът на специализираната дирекция “Финанси и бюджет” 

координира действията на всички дирекции от общинската 

администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити от Община Варна, касаещи бюджетния процес. Той 

осъществява методическото ръководство и контрол по съставянето, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет”. 

 /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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 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: 

- изменение и допълнение на решение на Общински съвет - Варна № 

3232-8/40/04.04.2006 г.; 

- неуважаване на молба от Мирослав Иванов за промяна на 

предназначението на УПИ 2751 в ж.к. “Чайка”; 

- съгласуване на План за регулация и застрояване за УПИ – 351 “за 

жилищно строителство”, кв. 60 по плана на к.к. “Златни пясъци”; 

- отмяна на т. 2 от заповед на Кмета на община Варна № 0785 от 

28.03.2006 г. 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, 

организация и развитие на територията на 

общината и населените места” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 45 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3523-8. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и § 1, ал.3 от ДР на 

ЗУТ и по предложение на Кмета с вх.№ ОС-6-9302/128/26.04.2006 г., 

Общински съвет – Варна   изменя и допълва свое решение № 3232-

8/40/04.04.2006 г., както следва: 
Изменя т.8 от решение № 3232-8/40/04.04.2006 г. и същата придобива 

следния вид:  

“т.8. Предоставя функцията си по чл.190, ал.6 ЗУТ за издаване  на 

заповеди за прокарване на временни пътища. 



Допълва решение № 3232-8/40/04.04.2006 г. с нова точка 9 със 

следния текст: “Предоставя функцията си по чл.192, ал.2 ЗУТ за издаване на 

заповеди за учредяване право на преминаване през чужди поземлени 

имоти.” 

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

 

 

3524-8. На основание чл.9, ал.3 от ЗУТ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във 

връзка със съдебно решение № 1000/18.08.2005 г. по адм. дело№ 1855/2003 

г. на Варненския окръжен съд, потвърдено с решение № 1159/31.01.2006 г. 

по адм. дело № 10304/2005 г. на Върховния административен съд, 

Общински съвет – Варна не уважава молба с вх.№ АБ-2-94.М/18.03.2003 г. 

от Мирослав Славчев Иванов, бивш жител на гр.Варна за промяна на 

предназначението на УПИ 2751 в ж.к.”Чайка”, гр.Варна. 

Мотиви: Имотът попада в територия, определена за парк – публична 

собственост и територия означена като Т.21/терени за градски градинки и 

зелени площи/, съгласно действащите “Специфични правила и нормативи 

за устройство и застрояване на територията на гр.Варна”, одобрени със 

заповед № РД-02.14-1734/21.09.1999 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. 

Не са изпълнени и изискванията на чл.9, ал.3 от ЗУТ, тъй като няма 

данни за положително становище от обществено обсъждане, проведено по 

реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ. 

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

 

 

 

 

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

3525-8. С писмо № 08-В-111/01.12.2005 г. на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството се допуска  да се изработи 

План за регулация и застрояване за УПИ I-351 “за жилищно строителство”, 

кв.60 по ПРЗ на КК ”Златни пясъци” по искане на собственика. 

Изработеният проект за ПРЗ на УПИ I-352 “за жилищно 

строителство”, кв.60 по ПРЗ на КК ”Златни пясъци” е обявен на основание 

чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Няма постъпили възражения, отразено в протокол 

№ 10/14-15.03.2006 г. на Експертен съвет по устройство на територията. 



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

регионалното развитие и благоустройството, като курорт – селищно 

образование от национално значение, след съгласуване с Общински съвет. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 129, ал.3 от ЗУТ и по 

предложение на Кмета с вх.№ РД-6-9302/30/07.04.2006 г., Общински съвет 

– Варна съгласува План за регулация и застрояване за УПИ – 351 “за 

жилищно строителство”, кв.60 по плана на к.к. “Златни пясъци”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 13, против – 3, въздържали се – 29, отсъстват – 6/ 

Решението не се приема. 
 

 

 

 

 

 3526-8. На основание чл. 45, ал. 1 и чл. 20 във връзка с чл. 17, ал.1, 

т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отменя т. 2 от Заповед № 

0785/28.03.2006 г. на Кмета на Община Варна, касаеща отмяна на 

наложената със Заповед № 0281/10.02.2006 г. строителна забрана за части 

от територията на Община Варна /Приморски парк в частта северно от 

“Шокаровия канал”/”. 

 

 /за – 43, 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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 

- приемане на “Програма спорт – 2006 г.” , “Програма Младежки 

дейности – 2006 г.”, “Програма Превенции – 2006 г.”, “Програма за 

развитие и насърчаване на социалния туризъм на туристическите 

дружества в Община Варна за 2006 г.”, допълнение и изменение на 

“Програма Спорт 2006 г.”; 

- отпускане на средства за материално стимулиране за постигнати 

високи спортни резултати на волейболен клуб “Енерджи-Академик” 

съгласно Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 

треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 

Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 

световни рекорди през 2006 г.; 

- награждаване на Евгени Генчев Петров, като личен треньор на  

волейболен клуб “Енерджи-Академик”; 

- относно допълване на “Наредба за условията и реда за финансово 

подпомагане на проекти на неправителствени организации” в чл. 12 и 

включване на нов чл. “14 а”. 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател 

ПК “Младежки дейности и спорт” 

 

 

 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 44 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3527-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна приема “Програма Спорт 2006 г.”, съгласно 

приложение № 1, като изразходването на средствата се извършва след 

решение на ПК “Младежки дейности и спорт”,  



със следните изменения и допълнения: 

- общия бюджет на отдел “Спорт” от 548 700 лв. да стане 550 000 

лв., като с разликата от 1 300 лв. да се завиши в раздел ІІІ, т. 12 

“Международен бридж фестивал” от 1 500 лв. на 2 800 лв.; 

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

- в раздел ІІІ се създава нова т. 31 “Организиране и провеждане на 

летен футболен турнир за наградите на Общински съвет – Варна” – 2 000 

лв., които се отнемат от предвидените 15 000 лв. за позиция № 14; 

- сумата по т. 14 от раздел ІІІ става в размер на 13 000 лв. 

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

 

 

      3528-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т. 12 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна, приема “Програма Младежки дейности – 2006 

г.” съгласно приложение 2,  като  изразходването на средствата се извършва 

след решение на ПК “Младежки дейности и спорт”.  

/за – 44, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

       3529-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т. 12 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна, приема “Програма Превенции – 2006 г.” 

съгласно приложение 3, като изразходването на средствата се извършва 

след решение на ПК “Младежки дейности и спорт”.  

 /за – 44, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

       3530-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т. 12 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна, приема “Програма за развитие и насърчаване 

на социалния туризъм на туристическите дружества в Община Варна 

за 2006 г.” съгласно приложение 4, като изразходването на средствата се 

извършва след решение на ПК “Младежки дейности и спорт”.  

 /за – 44, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

       3531-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 

12 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 

треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 

Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 

световни рекорди през 2006 г. и по докладна записка № ОС – 6 – 



94.Н/9/12.04.2006 г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 

3 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 

резултати – първо място на републиканско първенство по волейбол – жени 

на волейболен клуб “Енерджи-Академик” в състав: 

1. Анна Стоилова Драгиева; 

2. Валя Иванова Ненова; 

3. Вилияна Стоянова Демирева; 

4. Елеонора Мирославова Макавеева; 

5. Александра Красимирова Зафирова; 

6. Деница Генадиева Генова; 

7. Ралица Николаева Колева; 

8. Константина Николаева Добрева; 

9. Виктория Станкова Викторова; 

10. Емилия Иванова Николова; 

11. Ралица Евлогиева Методиева. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.9 на общинска Програма “Спорт” – 2006 г. за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2006 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

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

           

 

3532-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

12 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 

треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 

Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 

световни рекорди през 2006 г., Общински съвет – Варна решава да отпусне 

сумата от 2 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 

спортни резултати на Евгени Генчев Петров, като личен треньор на  

волейболен клуб “Енерджи-Академик” - за достигнато първо място на 

републиканско първенство по волейбол – жени.  



Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.9 на общинска Програма “Спорт” – 2006 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г.  

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди  през 2006 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 

на горепосоченото решение. 

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

 

 

 

 

  3533-9. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и 10 

и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна допълва “Наредба 

за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 

неправителствени организации”, както следва: 

  1. В чл. 12 със следния текст: след текста “председател, секретар и 

членове” да се добави “като във всяка комисия се включат по трима 

общински съветници, предложени от ПК “Младежки дейности и спорт” при 

Общински съвет – Варна”; 

  2. Да бъде включен нов член “14а” със следния текст: “Ако при 

първия транш финансовите средства, предвидени впрограмите на диркеция 

“Младежки дейности и спорт” за финансиране на проекти на 

неправителствени организации не са изчерпани, дирекцията обявява втори 

транш. 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 



 

 

епис-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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 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 Петър Диянов Дамянов; 

- продължаване на договор за наем  с “Дружба-Стил” АД; 

- създаване на “Защитено жилище за лица с увреждания”; 

- създаване на “Защитено жилище за лица с умствени увреждания”; 

- създаване на “Защитено жилище за лица с психични разстройства”; 

- приемане на правила за изпълнение на Социалната програма на 

Община Варна за 2006 г.; 

- приемане на “Правила за изпълнение на социалната програма в 

Община Варна за 2006 г.” 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – 

Председател ПК “Социални дейности” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3534-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.Н/2/20.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от пенсия; 

чака освидетелстване от ТЕЛК; живее при скромни битови условия; няма 

имоти, които да бъдат източник на допълнителни доходи), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на  200 лв. на НИКОЛИНКА ХРИСТОВА ИВАНЧЕВА – ЕГН ……….., 

гр.Варна, ул.”Поп Харитон” бл.73, ап.11 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 



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

 

 3535-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.А/7/22.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с 6 пълнолетни деца; лицето и съпругът и са с 

50% трайно намалена работоспособност; съжителства с най-малките си 

дъщери, които са самотни майки), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на АЛБЕНА 

АСЕНОВА АНГЕЛОВА – ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Пробуда” № 189 

– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 3536-10. 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/14/22.02.2006 г. и на база 

социален статус (лицето е вдовица; живее във ведомствено жилище, за 

което плаща 40 лв. месечен наем; има 91% трайно намалена 

работоспособност; доходът й се формира единствено от пенсия), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   300 лв. на ДИМИТРА СИМЕОНОВА ГРУДЕВА – 

ЕГН …………., гр.Варна, Пристанищен комплекс № 3, бл.3, вх.А, ап.4 – 

за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 3537-10. 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/58/27.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотен родител с едно непълнолетно дете; съжителства 

с бащата на детето си в жилището на родителите си; към момента не 

разполага с достатъчно средства за отглеждане на детето, което е на 1 

месец), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   300 лв. на МАРИЯ ФИЛИПОВА 

ИВАНОВА – ЕГН …………, гр.Варна, жк “Трошево” бл.2, вх.Б, ап.21 – 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

    

 

 



 3538-10. 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/14/16.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, с едно непълнолетно дете на 1 г. 5 м.; 

съжителства с бащата на детето, който е безработен, с прекратена 

регистрация в Бюрото по труда; доходите им се формират единствено от 

социални помощи; живеят при лоши санитарно-хигиенни условия; преди 

няколко месеца в жилището възникнал пожар, вследствие на което са 

нанесени значителни щети), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на ТОНКА 

ЗЮМБЮЛКОВА ИЛИЕВА – ЕГН …………., гр.Варна, ул.”Пробуда” № 

177 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 

 3539-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Х/1/02.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, с 50% трайно намалена работоспособност; 

съжителства с 89-годишната си майка, която ползва услугите на Домашен 

социален патронаж; доходът им се формира единствено от пенсия), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   300 лв. на ХРИСТО ИВАНОВ КОЛЕВ – ЕГН 

…………, гр.Варна, ул.”Войнишка” № 3Б, ап.10 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 3540-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.К/5/09.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, с 4 непълнолетни деца; към настоящия 

момент е в майчинство; доходът й се формира от обезщетение за 

отглеждане на четвъртото дете; не притежава имоти, които биха могли да 

бъдат източник на допълнителни доходи), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   400 лв. на 

КАПКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Д-р 

Иван Богоров” № 9, вх.Б, ап.57 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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



 3541-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.В/29/08.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; съжителства със сина си и дъщеря си, които са 

безработни; чака освидетелстване от ТЕЛК; доходът на семейството се 

формира единствено от пенсия; живее при лоши санитарно-хигиенни 

условия; лицето и дъщеря й ползват услугите на обществената трапезария 

към Община Варна), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на ВАСИЛКА 

ИЛИЕВА ЦАНЕВА – ЕГН…………….., гр.Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев” 

№ 44, ап.4 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

    

 3542-10.  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/1/05.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходите си формира единствено от пенсия, 

която е недостатъчна за посрещане на основни жизнени нужди; живее 

при лоши санитарно-хигиенни условия; съжителства със сина си, който е 

безработен, с регистрация в Бюрото по труда), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. 

на КРЪСТИНКА РАЙЧЕВА МИЛАДИНОВА – ЕГН ……………5., 

гр.Варна, жк “Възраждане” бл.43, вх.4, ап.71 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 3543-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Е/1/04.01.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е несемейно; безработно, с регистрация в Бюрото по 

труда; съжителства с майка си, която е с 55% трайно намалена 

работоспособност; доходът се формира единствено от инвалидна пенсия; 

живеят при лоши санитарно-хигиенни условия; имат неизплатени 

задължения към “Електроразпределение” – Варна ЕАД), Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   

300  лв. на ЕЛЕНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА – ЕГН …………., 

гр.Варна, жк “Чайка” бл.36, ет.2, ап.4 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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



 3544-10. 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/2/04.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица с 93% трайно намалена работоспособност; 

доходът й се формира единствено от пенсия; живее на свободен наем при 

лоши санитарно-хигиенни условия; съжителства със сина си, който е 

безработен, без регистрация в Бюрото по труда), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  500   лв. 

на СТОЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА – ЕГН ……, гр.Варна, 

ул.”Фантазия” № 19 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

    

 3545-10.  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/1/16.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно; двамата със съпругата му са трайно 

безработни, с регистрация в Бюрото по труда; г-н Димов чака 

освидетелстване от ТЕЛК; обитават общинско жилище; съжителстват със 

семействата на двамата си сина; имат неизплатени задължения към 

“ВиК” – Варна  ООД), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на ДИМО ЛАСКОВ 

ДИМОВ – ЕГН ……………, гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” бл.401, вх.6, 

ап.97 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

    

 3546-10.  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/3/19.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е многодетна майка с 3 непълнолетни деца; 17-годишната 

й дъщеря е самотен родител; живее при лоши санитарно-хигиенни 

условия; имат неизплатени задължения към “ВиК” – Варна ООД в размер 

на 2000 лв.), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   500 лв. на РУМЯНА СЪБИНОВА 

АТАНАСОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, ул.”Станислав Доспевски” № 7– 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 3547-10.  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/16/19.01.2006 г. и на база социален 



статус (лицето съжителства на семейни начала с майката на трите си 

деца; безработен, с регистрация в Бюрото по труда; доходите на 

семейството се формират единствено от социални помощи; имат 

неизплатени задължения към “Електроразпределение” – Варна ЕАД; 

големите деца посещават учебни занятия, но поради липса на средства не 

могат да закупят  необходимите пособия и учебници), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   

500 лв. на МИХАИЛ ЯНЧЕВ АТАНАСОВ – ЕГН …………., гр.Варна, 

ул.”Станислав Доспевски” № 7– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

    

 

 3548-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Н/4/16.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотен родител на 3 малолетни деца; бременна с 

четвърто дете; безработна, без регистрация в Бюрото по труда; живее при 

лоши санитарно-хигиенни условия; доходът й се формира единствено от 

социални помощи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на НЕДЯЛКА 

МАРИНОВА ДИМИТРОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, ул.”Георги 

Пеячевич” № 12 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 

 3549-10.  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/15/19.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, с две непълнолетни деца; съжителства с 

майка си, на която е “личен асистент”; живее при лоши санитарно 

хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на МЕРИ АНГЕЛОВА 

СТОЙЧЕВА – ЕГН ……….., гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 17 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3550-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Ж/1/30.01.2006 г. и на база 



социален статус (лицето е несемейно, с две малолетни деца; съжителства 

с бащата на детето, който е безработен, без регистрация в Бюрото по 

труда; единственият доход се формира от социални помощи), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 

размер на   400 лв. на ЖЕЧКА БОРИСОВА ЧЕРКЕЗОВА – ЕГН ………, 

гр.Варна, ул.”Розова долина” № 32 – за задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови потребности. 

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

 

    

 3551-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Д/21/30.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност; доходът се 

формира единствено от пенсия; живее в едностайно общинско жилище 

при лоши санитарно-хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   200 лв. на 

ДОБРИ ПЕТРОВ РАДЕВ – ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Народни 

будители” бл.43, ет.1, ап.1 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

    

 3552-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.З/3/30.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, с две малолетни деца; по-малкото дете е с 

50% трайно намалена работоспособност; доходите се формират 

единствено от социални помощи; жилището, което обитават е в лошо 

техническо състояние), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 350 лв. на ЗЛАТКА 

АТАНАСОВА ИВАНОВА – ЕГН……….., гр.Варна, ул.”Гургулят” № 26– 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3553-10.  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/6/01.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с 51% трайно намалена работоспособност; съжителства с 

майката на двете си непълнолетни деца; доходите се формират 

единствено от социални помощи; имат неизплатени задължения към 

“ВиК” – Варна ООД и “Електроразпределение” – Варна ЕАД), Общински 



съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 

размер на 400 лв. на РАЧКО КАМЕНОВ АТАНАСОВ – ЕГН …………, 

гр.Варна, ул.”Станислав Доспевски” № 7 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 3554-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Д/22/31.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с 68% трайно намалена работоспособност; дъщеря й е 

непълнолетна, с 90% трайно намалена работоспособност; живеят в 

общинско жилище; имат неизплатени задължения към 

“Електроразпределение” – Варна ЕАД, “ВиК” – Варна ООД и БТК; в 

началото на годината е починал и съпруга й), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. 

на ДИМКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, жк 

“Вл.Варненчик” бл.8, вх.6, ап.23 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  

 

 3555-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.А/4/26.01.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е вдовец, пенсионер; доходът се формира единствено от 

пенсия; няма собственост, която да бъде източник на допълнителни 

доходи; съжителства със семейството на сина си), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   

300 лв. на АСЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН ……………., гр.Варна, 

ул.”Гургулят” № 17– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

3556-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Г/2/19.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка, с едно непълнолетно дете; обитавала е 

общинско жилище, от което е принудително извадена заради неплатени 

сметки към “ВиК” – Варна ООД и  “Електроразпределение” – Варна 

ЕАД; лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда; доходите на 

семейството се формира единствено от социални помощи, които са 

крайно недостатъчни), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 



отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на ГАЛЯ СТОЯНОВА 

СЛАВОВА – ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Лайош Кошут” № 36 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3557-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-5-94.Я/46/12.12.2005 г.и на база социален 

статус (лицето е безработно, без регистрация в Бюрото по труда; нощува 

в МБАЛ “Св.Анна”, във фондация Майка “Тереза”, около Топлата вода 

на крайбрежието и др.; има 30% трайно намалена работоспособност; 

поради 20-те години, прекарани в местата за лишаване от свобода е 

трудно трудовото му реализиране), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на 

ЯНЧО АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ – ЕГН…………., гр.Варна, ул.”Пробуда” № 

224 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

    

 3558-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.С/2/16.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност; пенсионер; 

доходът й се формира единствено от пенсия), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. 

на СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА -  ЕГН ……………, гр.Варна, 

ул.”Никола Кънев” бл.13, вх.А, ап.8 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 
  /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 3559-10.  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/17/25.01.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда; 

съжителства със съпругата си, която е бременна и с двете им малолетни 

деца; семейството се изхранва чрез събиране на вторични суровини), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   300 лв. на АЛДИН МИРОСЛАВОВ ИЛИЕВ – ЕГН 

………, гр.Варна, ул.”Доброволци” бл.3, ап.105 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 



 

 3560-10.  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/71/06.03.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е семейно, с едно непълнолетно дете; съпругът е назначен 

по Национална програма “От социални помощи към заетост”; от 

м.октомври 2005 г. досега е хоспитализирана неколкократно, в резултат 

на което е затруднена издръжката на семейството за комунално-битови 

нужди), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   300 лв. на МАРИАНА СТЕФАНОВА 

РАДЕВА – ЕГН ……….., гр.Варна, жк “Възраждане” бл.61, вх.1, ет.3, 

ап.7 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

    

 3561-10.  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/3/25.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка със 7 деца, 6 от които са непълнолетни; 

семейството живее при лоши санитарно-хигиенни условия; доходите се 

формират от социални помощи), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на РУМЯНА 

ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА – ЕГН ………….., гр.Варна, ул.”Кавала” № 

21А – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

    

3562-10.  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. НИНА МАКСИМОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН ……………, гр.Варна, ул. 

“Боян Илиев” № 17; молба вх.№ СДЖ-6-94.Н/3/13.02.2006 г. - ОТКАЗ, 

тъй като при няколкократните посещения лицето не е открито на 

посочения адрес и не може да се изготви социален доклад; 

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

 

 



3563-10.  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.П/49/07.04.2006 

г., Общински съвет – Варна  дава съгласие за отпускане на персонална 

пенсия на детето Петър Диянов Дамянов от гр.Варна, жк. “Младост” бл.136, 

ет.14, ап.8. 

Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати в 

Министерския съвет на Република България по компетентност, за вземане 

на решение. 

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

 

 

 

 3564-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.П/34/02.03.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е със 75% трайно намалена работоспособност; доходът му се 

формира единствено от пенсия; живее сам в общинско жилище и има 

неизплатени задължения към ВиК), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на ПАНДО 

МАРИНОВ ИЛИЕВ – ЕГН …………., гр.Варна, жк “Младост”,  бл.158, 

вх.1, ап.37 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 

 3565-10.  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/5/20.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; доходите си формира единствено от пенсия; 

обитава едностайно жилище при скромни битови условия; има определена 

93% трайно намалена работоспособност), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на 

МИЛАДИНКА ДИКОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН …………., гр.Варна, 

ул.”Братя Миладинови” № 53, ап.2– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 

 



 3566-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Л/1/22.02.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е със 72% ТНР; доходът й се формира единствено от пенсия; 

не притежава движима и недвижима собственост; има неизплатени 

задължения към “Електроснабдяване”-Варна ЕАД), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 

лв. на ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА – ЕГН ……………., гр.Варна, 

кв.”Вл.Варненчик” ул.”Светослав Минков” № 32– за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3567-10.  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/5/27.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда; семейството 

му обитава стая от къща в лошо техническо и хигиенно-битово състояние; 

има неизплатени задължения към “Електроснабдяване”-Варна ЕАД), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   300 лв. на ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ – 

ЕГН ………….., гр.Варна, ул.”Гургулят” № 21– за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

    3568-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Б/2/22.02.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; безработна, с 

регистрация в Бюрото по труда; живее в едностайно жилище на свободен 

наем при лоши хигиенно-битови условия), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   400 лв. на 

БОРИСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА – ЕГН …………., гр.Варна, 

ул.”Горски пътник” № 7– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 3569-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Е/17/22.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно с 4 непълнолетни деца; обитава стара къща от 

общински жилищен фонд в изключително лошо техническо състояние), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   500 лв. на ЕМИЛИЯН ОГНЯНОВ ЯНЕВ – ЕГН 



………….., гр.Варна, ул.”Гривица”  № 6 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови по   

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

 

    

 

  3570-10.  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/37/21.02.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е разведено, трайно безработно, с регистрация в Бюрото по 

труда; съжителства с пълнолетния си син и семейството на брат си, което е 

6-членно, в общинско жилище в лошо техническо състояние; доходите на 

лицето са единствено от социални помощи), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на 

АННА АСЕНОВА ИЛИЕВА – ЕГН …………., гр.Варна, жк. 

“Вл.Варненчик” бл.405, вх.2, ет.6, ап.34 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

    

 

 3571-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.А/6/14.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е със 100% трайно намалена работоспособност с чужда 

помощ, а съпругата му – с 97% трайно намалена работоспособност; 

доходите се формират единствено от пенсии; не притежават имоти, които 

да са източник на допълнителни доходи), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на 

АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ НЕДЕВ – ЕГН …………, гр.Варна, 

кв.”Владиславово” бл.11, вх.11, ап.25– за задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови потребности. 

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

 

    

 

 3572-10.  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/21/13.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с две непълнолетни деца; обитават едностайно 

жилище на свободен наем; имат задължения към Енергоснабдяване и 

“ВиК”-Варна ООД), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 



отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на РУМЯНА 

МАРИНОВА ГАНЧЕВА – ЕГН …………., гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” 

бл.208, вх.3, ет.6, ап.83– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 3573-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.М/5/20.02.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност; обитава 

едностайно общинско жилище в лошо техническо състояние; доходът се 

формира единствено от пенсия; има неизплатени задължения към 

“Електроразпределение”-Варна ЕАД и “ВиК”-Варна ООД), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на   500 лв. на МАГДА ХРИСТОВА КОСТОВА – ЕГН …………., гр.Варна, 

жк. “Вл.Варненчик” бл.35, вх.1, ет.8, ап.32 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 3574-10.  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/34/28.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е многодетна майка; две от децата са непълнолетни; 

обитават жилище в лошо техническо състояние; най-малкото дете често 

боледува), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   300 лв. на РОЗА СЪБИНОВА 

ИСМАИЛОВА – ЕГН …………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” 

ул.”Гургулят” № 13– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 

 3575-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-7400/8/30.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, трайно безработно; не разполага с лични 

доходи; издържа се от социални помощи; съжителства с майка си, която 

няма право на пенсия поради липса на необходимия трудов стаж; в момента 

са временно настанени в Общежитието на СУПЗ “Анастасия д-р 

Железкова”), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   500 лв. на НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ 

КОВАЧЕВ – ЕГН …………., гр.Варна, жк.  “Вл.Варненчик” 227, вх.2, ет.4, 



ап.51– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 

 

 3576-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ЗР-6-94.Д/4/20.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от пенсия; 

обитава стая в партерен етаж при лоши санитарно-хигиенни условия; 

лицето има определена 90% трайно намалена работоспособност), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на   300 лв. на ДИМИТРА ТОДОРОВА ПЕТРОВА – ЕГН ……………, 

гр.Варна, ул.”Морски звуци” № 2А – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

    3577-10.  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/5/22.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, с едно непълнолетно дете; съжителства с майка 

си, която е със 76% трайно намалена работоспособност; бившият й съпруг е 

безработен и не изплаща определената издръжка), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на 

СТОЙКА СТАНЕВА ВИТАНОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, ул.”Велико 

Христов” бл.47, ет.2, ап.5– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

    3578-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.Г/6/14.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е със 73% трайно намалена работоспособност; съжителства 

със съпруга си, който е безработен; доходът й 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 ГЮЛЮ ИСМАИЛ  ХАСАН – ЕГН ………….., гр.Варна, ул.”Горна 

студена” № 55– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 



    

 3579-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.Х/2/20.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно, без регистрация в Бюрото по труда; съпругът й 

е с 93% трайно намалена работоспособност; живеят при лоши санитарно-

хигиенни условия; доходът се формира единствено от пенсия), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на   300 лв. на ХАТИДЖЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА – ЕГН ……………, 

гр.Варна, ул.”Браила” № 14– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

    

 3580-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Н/2/13.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с 3 непълнолетни деца; семейството живее в 

едностайно жилище при лоши санитарно-хигиенни условия; месечният 

доход е единствено от получаваните социални помощи), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   500 

лв. на НАДЕЖДА ИВОВА ИВОВА – ЕГН ………….., гр.Варна, ул.”Боян 

Илиев” № 3 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 

 3581-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Г/1/19.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, с едно непълнолетно дете; безработно, без 

регистрация в Бюрото по труда; чака освидетелстване от ТЕЛК; 

семейството живее при лоши хигиенно-битови условия), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 

лв. на ГИНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА – ЕГН …………., гр.Варна, 

ул.”Боян Илиев” № 22– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

    

 

 

 



 3582-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-5-94.Р/142/07.12.2005 г.и на база социален 

статус (лицето е самотна майка, с едно непълнолетно дете; месечният доход 

се формира от майчинство и месечна помощ за отглеждане на дете; 

съжителства с родителите си, които са със 75% трайно намалена 

работоспособност), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на РАЛИЦА 

НЕДЕЛЧЕВА КОСТАДИНОВА – ЕГН ………….., гр.Варна, местност 

“Траката”, улица 2, № 72– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 3583-10.  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/331/24.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е със 75% трайно намалена работоспособност; съжителства с 

майка си на свободен наем; доходът се формира единствено от пенсия; 

обитаваното жилище е в много лоши хигиенно-битови условия поради 

постоянна влага и мухъл; лицето е в тежко здравословно състояние, което 

затруднява обслужването), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на МАГДАЛЕНА 

ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА – ЕГН …………., гр.Варна, 

ул.”Дубровник” № 19– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

    

 

 3584-10.  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/4/14.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с 66% трайно намалена работоспособност; съжителства с 

майка си, която е с 90% трайно намалена работоспособност и сестра си – 

92% трайно намалена работоспособност; нямат източници на доходи; 

семейството е обект на социално подпомагане), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на 

ТАМЕР ЮМЕР АЛИОСМАН – ЕГН…………., гр.Варна, ул.”Самарско 

знаме” № 40– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 



 3585-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Ю/3/03.02.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е семейно, с едно непълнолетно дете; съпругът е безработен, 

с регистрация в Бюрото по труда; обитават едностайно жилище в лошо 

техническо състояние; имат неизплатени задължения към 

Електроразпределение и ВиК), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на ЮЛИЯ 

ЖИВКОВА ХРИСТОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, ул.”Станислав 

Доспевски” № 9– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 3586-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.С/30/08.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; чака 

освидетелстване от ТЕЛК; обитава една стая от апартамент при лоши 

санитарно-хигиенни условия; има неизплатени задължения към 

Енергоснабдяване и ВиК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на СТОЯНКА 

АТАНАСОВА ДИМОВА – ЕГН ……………, гр.Варна, гр.Варна, ул.”Акад. 

Методи Попов” бл.14, ет.1, ап.2– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

    

 

 3587-10.  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/3/13.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с 50% трайно намалена работоспособност; месечният 

доход се формира единствено от пенсия; съжителства с родителите си, 

които са пенсионери; не притежава собственост, която да бъде източник на 

доходи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   300 лв. на ВЕСЕЛИН ЯНАКИЕВ ИВАНОВ 

– ЕГН……………., гр.Варна, жк “Младост” бл.149, вх.2, ап.39– за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

    

 

 3588-10.  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/3/13.02.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е с 82% трайно намалена работоспособност, а съпругът – с 



55% трайно намалена работоспособност; съжителстват с трите си 

непълнолетни деца под наем в общинско жилище; доходът се формира 

единствено от пенсия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на ДИМКА ХРИСТОВА 

ЯНАКИЕВА – ЕГН……………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.404, вх.15, 

ап.211– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 3589-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.П/20/13.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с 6 деца, от които 2 непълнолетни и 4 малолетни; 

единственият доход на семейството се формира от семейни помощи; живеят 

при лоши санитарно-хигиенни условия; имат неизплатени задължения към 

Електроразпределение), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на ПЛАМЕН 

ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ – ЕГН ……….., гр.Варна, ул.”Д-р 

Селименски” № 97– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

    

 

 3590-10.  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/8/16.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно; съпрузите са безработни, без регистрация в 

Бюрото по труда; живеят в общинско жилище при лоши санитарно-

хигиенни условия; изхранват се като събират и продават вторични 

суровини), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   500 лв. на АТАНАС КОСТАДИНОВ 

ХРИСТОВ – ЕГН ……………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.405, вх.18, 

ап.13 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности.  

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

    

 

 3591-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-9100/5/18.01.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с 86% трайно намалена работоспособност; доходът се 

формира единствено от пенсия; живее в общинско жилище в лошо 



техническо състояние; има неизплатени задължения към 

Електроразпределение), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на ТОНА ДИМИТРОВА 

ЯНАКИЕВА- ЕГН …………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.402, вх.9, 

ап.199– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 3592-10.  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/314/05.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е със 72% трайно намалена работоспособност; доходите й се 

формират единствено от пенсия; съжителства със семейството на дъщеря 

си), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   300 лв. на СНЕЖАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОЧЕВА – 

ЕГН…………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.4, вх.4, ап.23– за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3593-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.Е/14/21.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от пенсия; на 

17.11.2005 г. е починал съпругът й; средствата за погребението са взети 

назаем), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   160 лв. на ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА 

КАЛЧЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.225, вх.1, ап.10– 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

    

 

 3594-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ .№ ОС-5-94.Л/5/10.11.2005 г.и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходите се формират единствено от пенсия; 

живее при лоши санитарно-хигиенни условия в общинско жилище), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на          300 лв. на ЛЮТВИ МЕХМЕДОВ ВАРНАЛИЕВ – 

ЕГН…………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.304, вх.11, ап.184– за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 



    

 

 3595-10.  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/21/20.12.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовец; доходът му се формира единствено от пенсия; 

обитават стая в лошо техническо състояние; липсват ел.захранване и 

санитарен възел; не притежава движима и недвижима собственост, която да 

бъде източник на доходи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на АНГЕЛ РАЙКОВ 

МАРИНОВ -  ЕГН ……………., гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 3– за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 3596-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Д/93/03.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, сирак; до навършване на пълнолетие е 

пребивавал в ДОВЛРГ “Княгиня Надежда”-гр.Варна; няма жилище; живее 

на улицата или при познати; няма средства за покриване на ежедневни 

разходи като храна и дрехи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на ДАНИЕЛ КОСТОВ 

СПИРОВ – ЕГН ………….., гр.Варна, ул.”Кракра” № 2– за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

  3597-10.  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/5/10.03.2006 г. и на база социален 

статус (лицето работи към Домашен социален патронаж по НП “От 

социални помощи към заетост”; съжителствало е на семейни начала с 

Йордан Асенов, който е починал на 28.02.2006 г.; има природена дъщеря, 

ученичка в 9 клас; имат неизплатени задължения към ВиК и 

Енергоснабдяване), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ДАФИНКА 

АТАНАСОВА АНГЕЛОВА – ЕГН ………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” 

бл.227, вх.6, ап.181– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 3598-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.А/8/28.02.2006 г. и на база социален 



статус (лицето е разведено; обитава една стая на свободен наем при лоши 

битови и хигиенни условия; към момента не е трудово зает, няма доходи; не 

притежава недвижими имоти, които да са източник на доходи), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на   300 лв. на АВРАМ МАРКОВ АВРАМОВ – ЕГН ……………, гр.Варна, 

ул.”Патриарх Евтимий” № 10– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 

 3599-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ЗР-6-94.А/1/10.01.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е със 100% трайно намалена работоспособност с чужда 

помощ; лицето е трудно подвижно и не може да се обслужва в битова и 

социална среда; доходът се формира единствено от пенсия; живее в 

общинско жилище), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на   500 лв. на АНКА ДИМИТРОВА 

ГЕОРГИЕВА – ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Доброволци” бл.19, ет.9, 

ап.95– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 3600-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.З/3/17.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; 

съжителства със сина си, който е безработен, с регистрация в Бюрото по 

труда), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на ЗЛАТКА АТАНАСОВА КОЛЕВА 

– ЕГН …………, гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.4, вх.4, ап.59– за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 3601-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Е/9/27.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е бесарабска българка; многодетна майка с 3 деца; към 

настоящия момент е настанена в Общежитието на СУПЗ “Анастасия д-р 

Железкова” със заповед на Кмета № 1160/27.04.2006 г.; няма никакви 

доходи за задоволяне на основни жизнени и комунално-битови 

потребности), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 



еднократна помощ в размер на  500 лв. на OЛЕНА ИВАНОВА – Карта за 

продължително пребиваващ в Република България чужденец № 710196180; 

ЛНЧ № -------, гр.Суворово, ул.”Острата Чешма”№ 61A, временен адрес 

ул.”Петко Стайнов”№ 7, Общежитие на  СУПЗ “Анастасия д-р Железкова”  

– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

    

 3602-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-6700/9/16.03.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е абитуриент в СОУ “П.Яворов”, съжителства с баба си, 

която е пенсионер, единствените доходи на двучленното домакинство се 

формират от пенсията на бабата), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 400 лв. на ЯНИЦА 

ТОМОВА ТОМОВА – ЕГН …………., гр.Варна, ул. “Железни врата”№ 2– 

за покриване разходите по абитуриентски бал. 

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

 

 3603-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.Ж/2/14.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено с онкологично заболяване, през месеците 

декември 2005 г. – януари и февруари 2006 г. е оперирано неколкократно в 

гр.София, лечението продължава и към настоящият момент, в следствие на 

закупуване на лекарства, консумативи, заплащане на такси за престой в 

болница изпада в тежко материално състояние и не може да покрива 

неотложни текущи разходи за храна и издръжка), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на 

Живка Андонова Димитрова – ЕГН …………., гр.Варна, ул. “Дрин” бл.53, 

ет.2, ап.54– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

   3604-10.  По данни на Дирекция “Социално подпомагане” в 

гр.Варна живеят 13 760 човека с различни увреждания. От тях 60 са хора от 

третата възраст. През 2005 г. и първото тримесечие на 2006 г. са подадени 

54 молби за настаняване в специализирани институции за хора с 

увреждания. Поради липса на свободни места част от молбите все още не са 

удовлетворени. 

В Община Варна има възможност за разкриване на защитено жилище 

за 10 човека с различни увреждания и численост на персонала – 4 човека. 



“Защитено жилище” е форма от нов тип – в духа на утвърдените европейски 

практики, при която наред с ежедневните грижи се води независим живот. 

  Във връзка с горепосоченото 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.№ ОС-6-

6200/8/25.04.2006 г., Общински съвет – Варна  дава съгласие за създаване на 

“Защитено жилище за лица с увреждания”, като социална услуга в 

общността, с капацитет 10 човека, численост на персонала 4 щатни бройки, 

средства за работна заплата за 12 месеца 12 677.76 лв., стандарт за издръжка 

на едно лице 1292.68 лв. Дата на откриване – 1 юни 2007 г.” 

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

 

 

 

   3605-10.  Във Варна и Варненска област живеят 2 232 лица с 

умствена изостаналост по данни на Национален център за здравна 

информация. На този етап единствената възможност за настаняване на лица 

с умствена изостаналост, навършили 18 години, са специализираните 

институции за възрастни с увреждания. 

Европейските директиви налагат деинституционализиране на хората с 

ментални увреждания и въвеждането на алтернативни услуги за живот в 

общността, които да заменят неефективните, скъпоструващи  

дезинтегриращи Домове за настаняване на хора с увреждания. 

Чрез изграждане на среда, близка до семейната, и създаване на 

условия за взаимопомощ, подкрепа, обучения на хората с умствени 

увреждания, се цели оползотворяване на личностните им ресурси и 

подпомагане на усилията им за водене на максимално самостоятелен живот 

в общността. 

Във връзка с горепосоченото 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-5-

1500/33/25.04.2006 г., Общински съвет – Варна  дава съгласие за създаване 

на “Защитено жилище за лица с умствени увреждания”, като социална 

услуга в общността, с капацитет 6 човека, численост на персонала 5.5 

щатни бройки, средства за работна заплата за 12 месеца 17 431.92 лв., 

стандарт за издръжка на едно лице 1292.58 лв. Дата на откриване – 1август 

2006 г.” 

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



 

 

 

 

    3606-10.  По данни на Регионален център по здравеопазване – 

Варна  за 2004 г. за област Варна са регистрирани общо 30 933 лица над 18 

години с психични заболявания и 1 141 деца под 18 годишна възраст. 

Отчетен е ръст на регистрираните психични заболявания през последните 

години. 

Тенденция в развитието на съвременната психиатрична помощ е 

нейното деинституционализиране, предоставяне на алтернативни социални 

услуги в общността, каквито са “защитените жилища”. Защитените жилища 

са форма на социални услуги, в които хората водят независим начин на 

живот, подпомагани от професионалисти. 

Във връзка с горепосоченото 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-

1500/9/25.04.2006 г., Общински съвет – Варна  дава съгласие за създаване на 

“Защитено жилище за лица с психични разстройства”, като социална услуга 

в общността, с капацитет 8 човека, численост на персонала 4 щатни бройки, 

средства за работна заплата за 12 месеца 12 677.76 лв., стандарт за издръжка 

на едно лице 1292.68 лв. Дата на откриване – 1август 2006 г.” 

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

 

 

 3607-10.  На основание чл.21,ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 във връзка с 

чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.228 и сл. от ЗЗД, Общински съвет Варна 

дава съгласие да бъде продължен срока на договор за наем, сключен между 

“Дружба-Стил”АД  и Община Варна за урегулиран поземлен имот III и 

построената върху него масивна постройка, находяща се в гр.Варна 

ул.”Войнишка”, № 3А за срок от 3 години. Ползването на имота се 

осъществява от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

“Гаврош”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

при Варненски окръжен съд с решение №  439/1995 г. Възлага на Кмета на 

Община варна да сключи анекс към горепосочения договор за продължение 

на срока на същия. Дължимият наем по договора да се предвиди в бюджета 

на Община Варна за съответните години. 

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



 

 

 

 

  3608-10.  На основание чл.22, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА и във връзка с Решение № 3208-6, Протокол № 40, от заседание, 

проведено на 04.04.2006 г., Общински съвет – Варна приема “Правила за 

изпълнение на Социалната програма на Община Варна за 2006 г.”, 

съгласно Приложение 1. 

  /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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

- подкрепа на предложение на “МарКон”-ЕООД за ползуване на 

безплатна услуга от “Guido Rayos Х.”S.А – Испания, във връзка с 

откриване на процедура за проектиране и реконструкция на СБАГАЛ 

“Проф.д-р Д. Стаматов – Варна”-ЕООД; 

- увеличаване капитала на “Областен диспансер за пневмо-

фтизиатрични заболявания със стационар – Варна”-ЕООД чрез апортна 

вноска в капитала на дружеството, представляваща пречиствателна 

станция със застроена площ 115,20 кв.м и битовка със застроена площ 

21,96 кв.м – гр. Варна, м/ст “Звездица”; 

- отпускане и откази за отпускане на финансови помощи за лечение 

на нуждаещи се граждани; 

- отпускане на помощ за лечение на Румяна Георгиева Георгиева; 

- приемане на доклада за самооценка на “СБОБАЛ – Варна”-ЕООД. 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – Председател 

ПК “Здравеопазване” 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 3609-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Марийка Димитрова Чернева, ЕГН: 

……….. гр. Варна, кв. Аспарухово ул.”Народни будители” № 35, молба 

вх. № Д-5-94.М/2/15.07. 2005 г.  - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Улкус вентирули – резекцио вентрикули 

проксималис. 

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



 3610-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Хина Станева Карабашева, ЕГН: 

…………., гр. Варна, кв. Аспарухово ул. “Моряшка” № 25, вх.3, ет.2, ап. 62, 

молба вх. №  ЗР-5-94.Х/5/24.10.2005 г. - 100 лв. за закупуване на 

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

Същата е с диагноза: Захарен диабет ІІ-ри тип – с усложнения. Катаракта на 

двете очи - след операция на едното око с поставяне на леща. 

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

 

 

 3611-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Айтен Фердун Мустафа, ЕГН: ………, 

гр. Варна, ул. “Д-р Селименски” № 63, молба вх. №  ЗР-5-

94.А/26/26.10.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

съпругът й Бисер Илиев Ангелов, ЕГН: **********. Същият е с диагноза: 

Латерална дискова херния на ниво L4 - L5 и медианна дискова херния на 

ниво Л5 S1. 

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

 

 3612-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Наталия Сашева Костова, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. “Наум” № 95, молба вх. № РД-5-

94.Н/149/24.10.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Вроден сърдечен порок; междупредсърден дефект; 

трикуспидална инсуфициенция; ХСН ІІ-ри ст. Хроничен пиелонефрит. 

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

 

 

 3613-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Антонио Антонов Божидаров, ЕГН: 

………….., гр. Варна, кв. Аспарухово ж.к.”Дружба” бл.5, вх.А, ет. 1, ап. 2, 

молба вх. № ЗР-5-94.А/25/03.10.2005 г. - 200 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:  Болест на Бехтерев – 

централно периферна форма; Състояние след оперативно лечение, 

алопластика на двете тазобедрени стави. 

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



 3614-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Димитър Симеонов Владимиров, 

ЕГН: …………, гр. Варна, кв. “Аспарухово” ж.к. “Дружба” блок 5, вх.В, 

ет.4, ап. 25,  молба вх. №  РД-5-94.Д/247/13.10.2005 г., - 200 лв. за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Параноидна 

шизофрения. 

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

 

 

 3615-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Тихомир Стоянов Ташев, ЕГН: 

……….., гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл.21, вх.3, ет.7, ап.20, 

молба вх. № РД-5-94.Т/52/03.06.2005 г. - 450 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Диабетна ретинопатия. 

Диабетна полиневропатия. Диабетна макроангиопатия. Гангрена на дясно 

стъпало – след ампутация на дясна подбедрица. 

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

 

 

 3616-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Пенка Христова Пеева, ЕГН: 

…………, гр. Варна, ул. “Никулицел” № 1, вх. А, ап.4, молба вх. № РД-5-

94.П/101/09.08.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

съпругът й Георги Илиев Пеев, ЕГН: …………. Същият е с диагноза:  Са на 

простатна жлеза. 

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

 

 

 3617-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Кольо Алексиев Атанасов, ЕГН: 

……….., с. Каменар, ул. “Невен” № 7А, молба вх. № СДЖ-5-

94.К/4/05.04.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Състояние след остър вирусен хепатит В. 

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

 



 3618-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Росица Ангелова Беладжиева, ЕГН: 

…………., с. Каменар ул. “Бреза” № 51, молба вх. № ЗР-5-94.Р/1/06.04.2005 

г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не 

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

диабет ІІ-ри тип. Холелитиаза. Чернодробна стеатоза. 

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

 

 

 3619-11.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Марийка Василева Костова, ЕГН: 

……….., с. Каменар, ул.Липа” № 6, молба вх. № СДЖ-5-94.М/10/06.04.2005 

г., - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не 

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

пиелонефрит на единствен бъбрек вляво, състояние след нефректомия в 

дясно. 

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

 

 

 3620-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Руска Асенова Трифонова, ЕГН: 

…………, с. Каменар, ул. “Клен” № 6, молба вх. № СДЖ-5-

94.Р/3/06.04.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза:  Хронична желязодефицитна анемия при хроничен 

гастродуоденит.  

/за – 342 против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 3621-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Али Яшар Али, ЕГН:………..,  с. 

Каменар, ул. “Ясен” № 11, молба вх. № ЗР-5-94.А/3/20.04.2005 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:   Хроничен 

калкулозен пиелонефрит; Стеатоза на черния дроб; ХОББ – бронхитна 

форма. 

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

 

 



 3622-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Недялка Ангелова Алекова, ЕГН: 

……….., с. Каменар, ул. “Ясен” № 11, молба вх. №  ЗР-5-94.Н/3/20.04.2005 

г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не 

се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: МСБ; 

Състояние след исхемичен мозъчен инсулт; Диабетна ретинопатия и 

невропатия; Чернодробна стеатоза. 

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

 

 

 3623-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Боянка Ангелова Демирова, ЕГН: 

……….., с. Каменар, ул. “Дъб” № 2, молба вх. № ЗР-5-94.Б/2/13.04.2005 г. - 

200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се 

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

тотална сърдечна недостатъчност ІІІ-ти ф.к ИБС. АП ІІІ-ти ф.к; 

Коксартроза; Хроничен гастродуоденит. 

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

 

 

 3624-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Калинка Панова Младенова, ЕГН: 

………., с. Каменар ул. “Люлюк” № 7,  молба вх. № ЗР-5-94.К/2/13.04.2005г. 

- 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се 

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

дискова херния на ниво L4 - L5; Парамедианна дискова херния на ниво L5 – 

S1. 

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

 

 

 

 3625-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Георги Христов Георгиев, ЕГН: 

………….., гр. Варна, ул. “Милосърдие” № 37, бл. 9А, вх.В, ап.21, молба вх. 

№ ЗР-5-94.Г/1/13.04.2005 г. – 100 лв. за закупуване на лекарствени средства 

и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същият е с диагноза: Епилепсия; Големи припадъци; Изразена промяна на 

личността; Шийна спондилоза. 

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



 3626-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Анка Василева Стоянова, ЕГН: 

………., с. Каменар, ул. “Невен” № 5А,  молба вх. №  ЗР-5-

94.А/1/13.04.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря 

й Минка Руменова Демирова, ЕГН: **********. Същата е с диагноза:  

Вторична анемия след бронхопневмония вляво. 

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

 

 

 3627-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Пенка Демирова Михайлова, ЕГН: 

…………., с. Каменар, ул. “Невен ”  № 5А, молба вх. №  ЗР-5-

94.П./3/13.04.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Умерена умствена изостаналост. 

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

 

 

 3628-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Кина Демирова Василева, ЕГН: 

…………., с.Каменар, ул. “Ясен” № 1,  молба вх. № ЗР-5-94.К./1/12.04.2005 

г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не 

се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът й Георги Кинов 

Демиров, ЕГН: ……………. Същата е с диагноза: Детска церебрална 

парализа; Атактична форма; Епилепсия; Умствено изостава. 

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

 

 

 3629-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Бранимир Христов Цанев, ЕГН: 

………., Варна, ж.к “Младост” бл.142, вх.3, ет.3, ап.52, молба вх. №  ЗР-6-

94.Б/2/06.02.2006 г. -  1 000 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза:   Язвен ляв колит, хронично рецидивиращо протичане, тежка 

форма, кортизонзависим; Възпалителна псевдополипоза; Хемороидална 

болест ІV-та ст; Симптоматична анемия. Чернодробна стеатоза; 

Холелитиаза; Микронефролитиаза; Киста на ляв бъбрек. 

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



 3630-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Мирка Драганова, ЕГН: ………., гр. 

Варна, ул. “Мир” бл.3, вх.В, ет.2, ап.53, молба вх. № ЗР-5-

94.М/18/30.05.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Прогресивна склеродермия; Състояние след десностранна 

мамектомия по повод Са без метастази; Афективно разстройство, затегнато 

протичаща депресивна невроза. 

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

 

 

 3631-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Ева Василева Андреева, ЕГН: 

……….,  гр. Варна,  ул.”Капитан Райчо”  № 127, молба вх. №  РД-5-

94.Е/48/10.05.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза:  Шизофрения 

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

 

 3632-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Митра Борисова Стоянова, ЕГН: 

………….., гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул.“Кирил и Методий” № 90А, 

молба вх. № ЗР-5-94.М/21/20.06.2005 г., - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Остеопороза – тежка форма; 

Ревматоиден артрит; Хроничен неспецифичен колит;  Хроничен гастрит; 

Нодозна струма. 

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

 

 

 3633-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Иван Йорданов Русев, ЕГН: ……..,  

гр. Варна, ул. “Генерал П. Кюркчиев” № 8А, молба вх. № ЗР-5-

94.И/6/30.11.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Абсолютна аритмия при предсърдно мъждене; Хронична 

тотална сърдечна недостатъчност ІІІ-ти ф.к. ХОББ; Субатрофия на ляво 

око; Двустранен неврит на слуховия нерв; Хиперплазия на простата. 

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



 3634-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Севда Маринова Кирякова, ЕГН: 

…………, с. Каменар, ул. “Калина” 28, молба вх. № СДЖ-5-

94.С/25/06.10.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Хроничен глумерулонефрит след раждане. 

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

 

 3635-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Димо Христов Стефанов, ЕГН: 

………гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Горна студена” № 48, молба вх. № 

ЗР-5-94.Д/17/15.12.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза:  ХОББ – бронхитна форма; Белодробно сърце; Левостранна 

сърдечна недостатъчност; Дискова херния – медианна и парамедианна; 

Левостранен лумбо-радикулерен синдром. 

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

 

 3636-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Теменуга Цветанова Цокова, ЕГН: 

……….., гр. Варна, кв. Младост, бл.110, вх.6, ет.7, ап.123, молба вх. № РД-

5-94.Т/122/30.11.2005 г.  - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Хроничен пиелонефрит; Диабетна нефропатия; ХБН – ІV ст., 

поради което провежда хемодиализно лечение два пъти седмично и е 

незряща. 

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

 

 

 3637-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Пламена Василева Димитрова-

Рачева, ЕГН: ………….., гр. Варна,  ул. “Явор” № 5, вх.А, ет.3, ап.16,  

молба вх. № ЗР-6-94.П/3/22.02.2006 г., - 300 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК за майка й Ружа Вълканова Балева, ЕГН: ……….. 

Същата е с диагноза: Състояние след операция за Са на сигмата; Състояние 

след исхемичен мозъчен инсулт; Захарен диабет ІІ-ри тип; Двустранна 

гонартроза и коксартроза. 

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



 3638-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Николинка Петрова Жекова, ЕГН: 

……….., гр. Варна, ж.к. “Трошево” бл.23, ет.3, ап.8, вх.А, молба вх. № ЗР-5-

94.Н/12/28.11.2006 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря 

й Надежда Георгиева Николова, ЕГН: ……….. Същата е с диагноза:   

Бронхиална астма; Алергичен ринит. 

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

 

 

 3639-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Богдана Димитрова Банева, ЕГН: 

……….., гр. Варна, ул. “Георги Сава Раковски“ № 57, вх.В, ап. 13, ет.5, 

молба вх. № ЗР-5.94.Б/7/02.11.2005г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

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

инсулт; Мултиинфарктна енцефалопатия; Левостранна централна 

хемипареза; ИБС – АП ІІ-ри ф.к. ХЛСН ІІ-ри ф.к; Ревматоиден артрит; 

Дуоденална язва; Хроничен пиелонефрит. 

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

 

 

 3640-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Красимир Димитров Бойчевски, 

ЕГН: ………., гр. Варна, кв.”Чайка” бл.49, вх.В, ет.1, ап.49, молба вх. № ЗР-

5-94.К/22/08.12.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: МСБ; Състояние след микроисхемичен мозъчен инсулт; ИБС – 

състояние след миокарден инфаркт. 

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

 

 

 3641-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Райна Стоянова Станчева, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. “Мадара“ № 25, вх.Б, ет.2, ап. 7, молба вх. № РД-5-

94-Р/148/16.12.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза:   Бронхиална астма;Алергичен ринит; Гонартроза. 

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



 3642-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Затие Мехмед Исмаил, ЕГН: 

…………, гр. Варна, кв. “Виница”, ул. “Морска звезда“ № 11, молба вх. № 

ЗР-5-94-З/4/27.12.2005  г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Са на маточната шийка; Състояние след екстирпация на 

маточната шийка и резекция на влагалището; Аднексектомия декстра; 

Инфилтративно-пневмонична туберкулоза на белите дробове от 1999 г. 

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

 

 

 3643-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Венетка Ненова Иванова, ЕГН: 

………., гр. Варна, ул. “Кап. Райчо Николов”, № 93, ет.6, ап. 144, молба вх. 

№ РД-5-94-В/240/28.12.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза:   Двустранна коксартроза; Захарен диабет тип 

ІІ. ХЛСН – І-ви ф.к; Болест на Паркинсон; Варици на двете подбедрици. 

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

 

 

 3644-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Тодорка Георгиева Попнедева, ЕГН: 

……….., гр. Варна, ул. “Ген. Столетов“ № 68, ет.8, ап. 21, молба вх. № РД-

6-94.Т/12/07.02.2006г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Карцином на дясна млечна жлеза. Квадрантектомия и лимфна 

дисекция; Глаукома; Гонартроза; Коксартроза. 

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

 

 

 3645-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Едия Юсуфова Османова, ЕГН: 

………., с. Каменар, ул. “Дъб“, № 11, молба вх. № РД-6-94.Е/7/01.02.2006 г. 

- 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се 

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

Ентерогастрален рефлукс; Гастрит; Състояние след холецистектомия; 

Хроничен панкреатит; Спондилартроза. 

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



 3646-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Мария Стефанова Даскалова, ЕГН: 

………, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул.“Д.Дебелянов” № 16, молба вх. № 

ЗР-6.94.М/5/01.02.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Захарен диабет инсулинозависим ІІ-ри тип. Диабетна 

полиневропатия; Афективна психоза;Артрозна болест на двете гривнени 

стави 

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

 

 

 3647-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Евелина Никитова Маджарска, 

ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. “Драва Соболч“ № 1, вх.В, ет.1 ап.14, молба 

вх. № ЗР 6-94 -Е/5/31.01.2006г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Са на лява гърда; Състояние след 

квадрантектомия 

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

 

 

 3648-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Йорданка Христова Кръстева, ЕГН: 

………, гр. Варна, ж.к “Чайка” бл. 48, вх.В, ет.3, ап.56,  молба вх. № РД-6-

94.Й/2/09.01.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

диагноза: МСБ. Състояние след мозъчен инсулт; Дизкоординационен 

синдром; ИБС; Стабилна АП – ІІ-ри ф.к; СН – ІІ-ри ф.к. 

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

 

 

 3649-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Калин Дженев Дженев, ЕГН: 

……….., гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл.1, вх.”Г”, ет.5, ап.13, молба вх. № РД-6-

94.К/4/05.01.2006  г.- 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза:   Състояние след ЧМТ; Мозъчна контузия; Посттравмена 

енцефалопатия; Симптоматична епилепсия. 

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



 3650-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Асен Борисов Стоименов, ЕГН: 

……….5, гр. Варна, ул. “Тодор Влайков“, № 55, бл.12, вх.А, ет.6, ап. 16, 

молба вх. № ЗР-6-94.А/4/17.01.2006 г. - 200 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК за   съпругата му Павлина Вълчева Борисова, ЕГН: 

**********. Същата е с диагноза: Вроден сърдечен порок; Сърдечна 

недостатъчност ІІІ, ІV-ти ф.к; Състояние след мозъчен инсулт.  

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

 

 

 

 3651-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Зюмбюлка Алдинова Русева, ЕГН: 

………5, гр. Варна, ул. “Пробуда“ № 176, молба вх. № СДЖ -6-

94.З/1/18.01.2006 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза:   Ехинококоза на черен дроб; Ехинококектомия. 

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

 

 3652-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Елза Тодорова Станчева, ЕГН: 

……….., с. Каменар, ул. “Хан Кардам” бл.9, ет.2, ап.2, молба вх. № ЗР -6-

94-Е/1/11.01.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично реимбурсират от НЗОК за дъщеря й 

Цветелина Станчева Ангелова, ЕГН: ………. Същата е с диагноза: 

Състояние след полиоенцефалит с вероятна вирусна етиология; Пост 

инфекциозен церебрастенем синдром. 

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

 

 

 3653-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Али Вели Исмаил, ЕГН: ………. , гр. 

Варна, кв. “Аспарухово” ул. “Рожен“ № 5, молба вх. № ЗР -6-94-

А/6/23.01.2006 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза:  МСБ. Състояние след мозъчен инсулт; Захарен диабет тип І; 

Диабетна полиневропатия и ретинопатия. 

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



 3654-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Съби Николов Събев, ЕГН: ……….., 

гр. Варна, ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 304, вх.2, ет.2, ап. 17, молба вх. № ОС-6-

94-С/1/05.01.2006 г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът 

му Никола Събев Николов, ЕГН: …………. Същият е с диагноза: Хроничен 

гломерулонефрит; ХБ – ІV-ти стадий; Хрониодиализа; Ренална 

остеодистрофия; Генералезирана остеопороза 

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

 

 

 3655-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Станка Николова Атанасова, ЕГН: 

……….., гр. Варна, кв.”Галата” ул. “Граф Воронцов” № 16, молба вх. № ЗР-

5-94.С/23/29.11. 2005г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

съпругът й Георги Иванов Атанасов с ЕГН:**********. Същият е с 

диагноза: Състояние след хеморагичен мозъчен инсулт; Счупване на 

бедрена шийка закрито в дясно. 

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

 

 

 3656-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Жеко Николов Жеков, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. “Зеленика“ № 10А, молба вх. № РД -5-

94.Ж/49/22.11.2005 г. - 200 лв. за медикаменти и лазер терапия. Същият е с 

диагноза: Отлепване на ретината на дясното око; Хипертонична болест ІІ 

ст. 

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

 

 3657-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Юркие Хамзова Исмаилова, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. “Гургулят” № 9, молба вх. № РД -5-

94.Ю/11/20.05.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Спастична колодискинезия; Хемороидална болест; Хроничен, 

обострен, еритемоексудативен антрален гастрит; Ерозиран булбит; 

Желязодефицитна анемия. 

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



 

 3658-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Георги Петров Денев, ЕГН: 

…………., с. Каменар,  ул. “Невен”, № 3Б, молба вх. № ЗР-5-

94.Г/3/13.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Хронична обструктивна белодробна болест – смесена форма; 

ХБ – ІІІ ст. 

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

 

 3659-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Иван Иванов Николов, ЕГН: 

…………, гр. Варна, ул. “Крали Марко” № 16 Б, молба вх. № ЗР -6-

94.И/2/20.01.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Флеботромбоза на вена феморалис декстра. 

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

 

 

 3660-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Александър Димитров Николов, 

ЕГН: …………, гр. Варна, ул. “Силистра“, 1, ет.7, ап.33,  молба вх. № ЗР-6-

94.А/17/21.03.2006 г. - 1 300 лв. за консумативи и медикаменти за 

следоперативна терапия. Същият е с диагноза: Състояние след счупване на 

черепа в челно-париатална област и на базата на черепа; Контузия на 

мозъка – средна степен; Травмена психоза; Полиартроза; Гонартрозис 

билатералис; Коксартрозис билатералис;Контрактура коксе декстра ет генус 

син; Предстои оперативна интервенция на дясна тазобедрена става; ИБС – 

ІІІ ф. К; Абсолютна аритмия при хронично предсърдно мъждене. 

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

 

 3661-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Денчо Николов Колев, ЕГН: …….., 

гр. Варна, ул. “Ген. Цимерман“ 33, ет.4, ап.38,  молба вх. № ЗР-6-

94.Д/12/27.03.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Мозъчна съдова болест;Състояние след мозъчен инсулт; ХБ – 

ІІІ ст. умерено висока степен; ИБС; Ангина пекторис при усилие. 

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



 3662-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Михаил Илиев Николов, ЕГН: 

……….., гр. Варна, ж.к. “Младост”  бл.157, ет.2, ап. 14,  молба вх. № РД -5-

94.М/342/07.12.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Лека умствена изостаналост; Дебилност средна степен; 

Диссоциално личностово разстройство. 

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

 

 

 3663-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Венцислава Валентинова 

Младенова, ЕГН:…….., гр. Варна, ул. “Михаил Колони” № 18, вх.А, ет.1, 

ап. 5, молба вх. № ЗР-5-94.В/13/12.12.2005 г. – 300 лв. за закупуване на 

апарат на Ханаусек и консумативи за дъщеря й Евгения Калинова 

Младенова, ЕГН: **********. Молителката е с диагноза спинална мускулна 

атрофия; синдром на долна, вяла парапареза; вродена луксация на 

тазобедрените стави. Дъщеря й е с диагноза: Луксация на тазобедрените 

стави.  

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

 

  

 3664-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Величка Кирилова Маринова,  ЕГН: 

……….., гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 78, ет.2, ап.3, молба вх. № 

РД -5-94.В/215/16.11.2005 г. - 700 лв. за закупуване на медикамента Клексан 

- ампули, които не се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: 

Счупване на бедрена шийка закрито вдясно – ендопротезиране. 

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

 

 

 3665-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Цона Йорданова Симеонова, ЕГН: 

………., гр. Варна, ул. “Д-р Пискюлиев“ № 47А, молба вх. № РД-5-

94.Ц/43/15.12. 2005 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза:  Коксартрозис декстра. Състояние след ендопротезиране на лява 

тазобедрена става. Захарен диабет. 

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



 3666-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на   Стойчо Петров Петров, ЕГН: 

……….., гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 209, вх.3, ап.77, молба вх. № 

ЗР-5-94.С/24/15.12.2005 г. - 2 000 лв. за операция и терапия. Същият е с 

диагноза: Интрабулбарен тумор; Аблацио ретине околи синистра; Миопия 

околи декстра; Хемангиома фациеи. 

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

 

 

 3667-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Чавдар Христов Атанасов, ЕГН: 

………., гр. Варна, ул. “Нов живот” № 8, молба вх. № РД-6-

94.Ч/1/09.01.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза:  Миокарден инфаркт – предно септален в хроничен стадий; 

Хронична тотална сърдечна недостатъчност ІІІ ф.к; Етилова чернодробна 

цироза; Вертебробазиларна съдова недостатъчност. 

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

 

 

 3668-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Хабибе Сали Исмаил, ЕГН: …….., гр. 

Варна, кв. “Аспарухово”ул.”Браила“ № 13, молба вх. № ЗР-6-

94.Х/1/10.01.2006 г. - 150 лв. за медикаменти и хранително-диетичен режим. 

Същият е с диагноза: Състояние след езофагоколопластика про езофагис 

корозива; Флегмона регио коли синистра. 

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

 

 

 3669-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Димитра Златева Георгиева, ЕГН: 

………….., гр. Варна, ж.к “Вл. Варненчик” бл. 401, вх.4, ет.5, ап.68, молба 

вх. № ОС-5-94.Д/9/23.03.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК  за съпругът й Тодор Кръстев Георгиев, ЕГН: ……... Същият е с 

диагноза:   МСБ; МА, Съдов паркинсонов синдром, ригидно треморна 

форма - тежка степен; Съдова енцефалопатия;Пирамидна симптоматика в 

дясно 

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



 3670-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Калин Александров Цанков, ЕГН: 

………, с. Каменар, ул. “Акация” № 7А, молба вх. № ЗР -5-

94.К/6/13.05.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза:   Лумбосакрален радикулит; ХОББ – смесена форма; 

Улкусдуоденин;  Хиперметропия. 

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

 

 3671-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Мара Николова Савова, ЕГН: 

………., гр. Варна, ул. “Пробуда“ № 197А, молба вх. № РД-5-

94.М/116/03.05.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Счупване на тибия и фибула; Патологична фрактура – 

остеомиелитис тибией; Херния дискоидалис Т4 – С5 постоперационем. 

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

 

 3672-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 

във връзка с жалба вх. № ЗР-6-94.М/19/18.04.2006 г., срещу решение № 

3364-9 от протокол № 40 от 04.04.2006 г. на Общински съвет Варна, с което 

е отказано отпускане на финансова помощ, Общински съвет – Варна 

отпуска на Мария Генева Пандова, ЕГН:……….., гр. Варна, 

бул.”Вл.Варненчик” № 20, ет. 3, ап.5,  - 200 лв. за  “Флаксипарин” - ампули 

за  след оперативна интервенция. Същата е с диагноза:  Пертрохантерно 

счупване закрито в дясно. 

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

 

 3673-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на  Юлия Христова Андонова, ЕГН: 

………., с. Каменар, ул. “Момина сълза” № 20, молба вх. № ЗР-5-

94.Ю/2/27.04.2005 г. ********** - 300 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Молителката е с диагноза: Конверзионно разстройство; 

Нефролитиаза. Съпругът й Филип Гочев Андонов, ЕГН: ……… е с 

диагноза: Дистална миопатия, а синът й Христо Филипов Андонов е с 

диагноза: Хронична бъбречна недостатъчност; Детска церебрална парализа; 

Олигофрения. 

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



 3674-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на Стефан Господинов Стоянов, ЕГН: 

…….., Варна ул. “Батак” № 6, ет.12, ап. 87, молба вх. № РД-6-

94.С/8/25.01.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Множествено счупвания на подбедрицата закрито вдясно 

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

 

 

 

 3675-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Марияна 

Асенова Маринова, ЕГН: ………., с. Каменар ул. “Мак” № 2, молба вх.№ 

ЗР5-94.М/5/18.04.2005 г. Синът й Георги Красимиров Евгениев с ЕГН: 

……….. е  с диагноза: Вегитацио аденоидес. Състояние след 

перитонзиларен абсцес. Остър бронхит с обструктивен синдром. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 

 3676-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Недка Миткова 

Петрова, ЕГН: ……….., с. Каменар ул. “Мак” № 2, молба вх.№ СДЖ-5-

94.Н/4/06.04.2005 г. с диагноза: ХОББ; Състояние след фрактура на 8 и 9 

ребро вляво от 2004 г. Невроза; Вегетодистонен синдром. Няма основание 

за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 

 3677-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Стефка 

Атанасова Димитрова, ЕГН: ……….., с. Каменар ул. “Мак” № 3, молба вх. 

№ ЗР-5-94.С/2/07.04.2005 г. с диагноза: Хипертонична болест ІІ-ри ст. 

сърдечно-мозъчна форма – няма основание за отпускане на средства за 

лечение, лекарствата се реимбурсират от НЗОК и сумата не е голяма. 

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

 



 3678-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Юлия Илкова 

Демирова, ЕГН: …………., Каменар ул. “Дъб” № 2, молба вх. № РД-5-

94.Ю/1/13.04.2005 г. Синът й Янчо Анангелов Христов, ЕГН: ********** е  

с диагноза: Ринотонзилофарингитис катаралис акута; Анемия секундария. 

Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 3679-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Станка 

Василева Стоянова, ЕГН: ………..,  Каменар, ул. “Невен” № 5А, молба вх. 

№ ЗР-5-94.С/5/13.04.2005 г. Синът й Васил Христов Демиров, ЕГН: 

********** е с диагноза: Гастроентерит с предполаган инфекциозен 

произход; Десностранна бронхопневмония. Няма основание за отпускане 

на  средства за остеосинтеза. 

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

 

 

 3680-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Шукрие 

Реджебова Хасанова, ЕГН: ……….., Варна, ул. “Янко Карагяуров” № 16,  

молба вх. № ОС-5-94.Ш/1/09.03.2005 г. с диагноза: Туморни образувания в 

двете задни трети на гласни връзки с гладки очертания. Липсва 

документация, изискваща оперативно лечение, поради което няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 3681-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Пламена 

Иванова Йорданова, ЕГН: ……….,  Варна, ул. “Иваница Данчев” № 7, 

молба вх. № ОС-5-94.П/2/17.01.2005 г. с диагноза: Дисфункция на 

яйчниците. Липсва становище на специалист, потвърждаващо оперативна 

намеса или фактури за разходи, поради което няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 



 3682-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Анка Руменова 

Трифонова,  ЕГН: ………., с. Каменар, ул. “Ясен” № 79 А, молба вх. № ЗР-

5-94.А/2/14.04.2005 г. Синът й Кирил Анков Руменов, ЕГН: ……….. е с 

диагноза: Бронхиална астма. Няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

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

 

 

 3683-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Емилия 

Христова Исмаил, ЕГН: …….., с. Каменар, ул. “Бреза” № 11, молба вх. № 

ЗР-5-94.Е/2/14.04.2005 г. с диагноза: Двустранен неврит на слуховия нерв; 

Слухопротезиране; Слухов апарат се отпуска безплатно от Социални 

грижи,  след аудиометрия и издаване на протокол на пациента, поради 

което няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 3684-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Лиляна 

Маркова Иванова, ЕГН: …………., с. Каменар,  ул. “Невен” № 7А, молба 

вх. № СДЖ-5-94.Л/6/15.04.2005 г. Синът й Михаил Савов Алексиев, ЕГН: 

********** е с диагноза: Остър бронхит; Остър ринофарингит и вторична 

анемия. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 3685-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Станка 

Найденова Атанасова,  ЕГН: …………., с. Каменар, ул. “Невен” № 7А, 

молба вх. № СДЖ-5-94.С/12/15.04.2005 г. Дъщеря й Недка Алексиева 

Атанасова, ЕГН: …………  е  с диагноза: Тежка олигофрения; Тежка 

имбецилност; Еретичен вариант с автоагресивни прояви. Няма основание 

за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 



 3686-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Милка Миткова 

Илиева, ЕГН: ……….., Варна,  с. Каменар, ул. “Бреза” № 9,  молба вх. № 

ЗР-5-94.М/2/08.04.2005 г. диагноза: Хипертонична болест ІІІ ст. Исхемична 

болест на сърцето; Ангина пекторис ІІІ ф.к. Пневмофиброза;Захарен диабет 

ІІ тип – новооткрит;Хистерична невроза;Психогенни припадъци. Съпругът 

и Христо Атанасов Илиев, ЕГН: ********** е с бронхиална астма. 

Лекарствата се реимбурсират от НЗОК, поради което няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 3687-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Румяна 

Ангелова Бебекова, ЕГН: ………….., с. Каменар, ул. “Калина” № 44А, 

молба вх. № ЗР-5-94.Р/6/29.04.2005 г. с диагноза: Са 

ендометрии;Лапарохистеректомия тоталис; Отитис супуратива хроника от 

2002 г. Няма основание за отпускане на средства за лечение.  

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

 

 

 3688-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Райна Райкова 

Йорданова, ЕГН: ……….., с.Каменар ул.”Акаци” № 7 Б, молба вх. № ЗР-5-

94.Р/4/27.04.2005 г. с диагноза: ХОББ – смесена форма; Двустранна 

фиброза;Ентерогастрален рефлукс – гастрит; Хипертонична болест ІІ ст. 

Няма  основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 3689-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Димчо Стоянов 

Петров, ЕГН: ………., гр. Варна, ул. “Никола Кънев” № 20, ет.6, ап.13, 

молба вх. № ЗР-5-94.Д/19/29.12.2005 г.  с дигноза: Множественни  

счупвания на подбедрицата закрито вдясно. Майка му Мария Петрова 

Пейчинова, ЕГН: ********** е с диагноза: Постфлебитен синдром; 

Двустранна гонартроза и коксартроза. Няма основание за отпускане на 

средства за лечение лицето има  -  регистрирана фирма. 

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



 3690-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Роза 

Божидарова Бакърджиева, ЕГН: …………,  с. Каменар, ул. “Бреза” №15,  

молба вх. № ЗР-5-94.Р/5/27.04.2005 г. Дъщеря й Силвия Розова 

Бакърджиева е с  диагноза: Остър бронхит; Остър ринофарингит; Остър 

отит. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3691-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Анка Рускова 

Желязкова, ЕГН: ………., с. Каменар, ул. “Мак” № 3,  молба вх. № ЗР-5-

94.А/4/26.04.2005 г. с диагноза: Хроничен, обострен бронхит. Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3692-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Валентина 

Рускова Димитрова, ЕГН: …………,  с. Каменар, ул. “Мак” № 3, молба вх. 

№ ЗР-5-94.В/2/26.04.2005 г с диагноза: Двустранен аднексит; Киста оварии 

декстра. Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3693-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Златка 

Алексиева Демирова, ЕГН: ………… с. Каменар, ул. “Акация” № 1А,  

молба вх.№ ОС-5-94.З/3/13.04.05г. Синът й Алекси Златев Алексиев, ЕГН: 

********** е с  диагноза: Хипотония на дясно око след операция през 2004 

г.  Няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3694-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Недялка 

Христова Чернева, ЕГН:………….., с. Каменар, ул. “Бреза” № 19, молба 

СДЖ–5 9100 /7/07.04.05 г. с диагноза: Хроничен пиелонефрит; 

Микронефролитиаза; Чернодробна стеатоза. Съпругът й Мирослав Алеков 

Чернев, ЕГН: ……… е с диагноза: Гастрит. Хроничен хепатит. 

Хипертонична болест ІІ ст. Лекарствата се реимбурсират от НЗОК, поради 

което няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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



 3695-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Жечка Янчева 

Ангелова, ЕГН: ………, с. Каменар, ул. “Калина” № 7, молба вх. № ЗР-5-

94.Ж/2/03.05.2005 г. Дъщеря й Илияна Жечкова Ангелова, ЕГН …………. е  

с диагноза: Остър бронхит с обструктивен синдром. Няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 3696-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на  Красимир 

Евгениев Петров, ЕГН: ………., с. Каменар, ул. “Мак” № 2, молба вх. № 

ЗР-5-94.К/4/04.05.2005 г. с диагноза: Бронхиална астма. Лекарствата се 

реимбурсират от НЗОК, поради което няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 

 

 3697-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Злати Асенов 

Минчев, ЕГН: ……………, с. Каменар ул. “Ясен” № 23, молба вх. № СДЖ-

5-94.З/6/28.11.2005 г. с диагноза: Фрактура осис калканеи билатералис. 

Семейството има регистрирана фирма по реда на Търговския закон.  Няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 

 3698-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Денка 

Стоичкова Касабова, ЕГН: …………., Варна ул. “Трепетлика” № 7, ап. 11, 

молба вх. № РД-5-94.Д/108/20.05.2005 г. с диагноза: Пострадиационен 

колит; Състояние след тотална хистеректомия и лъчетерапия по повод Са 

на ендометриума. Молителката заедно със своя съпруг в момента работят в 

частната си счетоводна фирма. Няма основание за отпускане на средства 

за лечение. 

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

 

 



 3699-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на Янчо Ангелов 

Стоянов,   ЕГН: ……….., с. Каменар ул. “Ясен” № 8, молба вх. № ЗР-5-

94.Я/1/03.05.2005 г. с диагноза: Белодробна туберкулоза. Лекарствата се 

реимбурсират от НЗОК, поради което няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

 

 

 3700-11.  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

ЗМСМА и във връзка с предложение на Председателя на Общински съвет – 

Варна с вх. № ОС-6-2600(47)/19.04.2006 г., Общински съвет-Варна 

подкрепя предложение на “МарКон” ЕООД за ползване на безплатна услуга 

от “Guido Rayos X.” S.A. – Испания, във връзка с извършване на проучване 

и консултантска дейност, касаещи бъдещата реконструкция на СБАГАЛ 

“Проф. д-р Д. Стаматов - Варна” ЕООД.  

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 

1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна 

и на Председателя на Общински съвет – Варна да извършат необходимите 

действия във връзка с извършване на проучване и консултантска дейност, 

касаещи бъдещата реконструкция на СБАГАЛ “Проф. д-р Д. Стаматов - 

Варна” ЕООД от “Guido Rayos X.” S.A. – Испания, както и за осигуряване 

на финансирането на обект “Реконструкция на СБАГАЛ “Проф. д-р Д. 

Стаматов - Варна” от Испания, съобразно предложението на “МарКон” 

ЕООД.” 

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

 

 

 

 

 3701-11.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 ЗМСМА, чл. 34, ал. 5, 

изр. 1 ЗОС и чл. 38 и чл. 39 ЗЛЗ, чл. 148 и сл. от ТЗ, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 

т. 1 и т. 4 от НРУПСЧОВКТД и във връзка с предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОС-5-9302/235/17.04.2006 год., Общински съвет-

Варна, в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик 

Община Варна на капитала на “Областен диспансер за пневмо-

фтизиатрични заболявания със стационар – Варна” ЕООД, взема следното 

решение: 



Увеличава капитала на “Областен диспансер за пневмо-

фтизиатрични заболявания със стационар – Варна” ЕООД от 117 000 лв. на 

125 300 лв. чрез непарична вноска, оценена по размера на балансовата 

стойност на имоти – частна общинска собственост, подробно описани в 

АОС № 1900/10.10.2000 год. и представляващи пречиствателна станция със 

застроена площ от 115.20 кв.м. /с балансова стойност 6 935.85 лв./ и битовка 

със застроена площ от 21.96 кв.м. / с балансова стойност 1 322.14 лв./, 

находящи се в гр. Варна, местност “Звездица”, КП “Варна-Езерото” и 

допълнителна парична вноска в размер на 42.01 лв. Увеличаването на 

капитала се извършва чрез записване на нови дялове от едноличния 

собственик на капитала Община Варна. 

Изменя номиналната стойност на дяловете на Община Варна в 

дружеството от 10 лв. на 100 лв. 

Изменя чл. 5, ал. 1 от Устава на дружеството в частта му относно 

размера на капитала и номиналната стойност на дяловете на дружеството и 

съответния член придобива следния вид:  

“Капиталът на дружеството е в размер на 125 300 лв., разпределен 

на 1253 дяла на стойност 100 лв. всеки един.” 

Задължава управителя на “Областен диспансер за пневмо-

фтизиатрични заболявания със стационар – Варна” ЕООД да извърши 

всички необходими действия за вписване на решението за увеличаване на 

капитала в търговския регистър при Варненския окръжен съд, включително 

и да представи в съда актуализиран устав на дружеството, приет с решение 

на Общински съвет-Варна.” 

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

 

 

 

 

 

 

 3702-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 5/1/ и 

чл. 6/1/ НРУПСЧОВКТД и на основание чл. 25, ал. 2 от Наредба № 

18/20.06.2005 г. за критерии и показатели и Методика за акредитиране на 

лечебните заведения, Общински съвет – Варна приема Доклад за 

самооценка на “СБОБАЛ – Варна”-ЕООД. 

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

 

 



 3703-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска финансова помощ на Румяна Георгиева 

Георгиева, ЕГН …………, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 29, вх. 2, 

ет. 1, ап. 24, молба вх. № РД-6-94.Р(80)/11.05.2006 г. сумата от 1500 лв. за 

извършване на бъбречна трансплантация. 

/за – 42, 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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: 

 - утвърждаване на нова структура на районните администрации в р-

н “Одесос”, р-н “Приморски”, р-н “Младост”, р-н “Аспарухово”, р-н “Вл. 

Варненчик”. 

Докл.: Я. КОРЕНЧЕВ – Председател ВрК 

“Структури и общинска администрация” 

 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3704-12.  На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна одобрява новата структура на районните 

администрации, съобразена със структурата на Община Варна, 

съгласно приложение. 

 

/за – 39, 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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Туризъм и търговия” относно: 

- изменения и допълнения на “Наредба за реда за провеждане на 

търговската дейност на територията на Община Варна”; 

- изменения и допълнения на “Наредба за разполагане на 

преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други 

съгласно чл. 56 от ЗУТ”. 

Докл.: Св. ЗЛАТЕВ – Председател 

ПК “Туризъм и търговия” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3705-13. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с 

приетите изменения и допълнения в  ЗУТ, обнародвани в бр. 103 от 

23.12.2005 г. на ДВ, Общински съвет – Варна приема изменения и 

допълнения в Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия 

– маси, павилиони, кабини и други съгласно чл. 56 от ЗУТ. 

1. В заглавната част да отпадне “чл. 56 от”; 

2. Глава І Раздел І, чл. 1, ал. 1 след текста “реда за поставяне и 

ползване”, да се добави “както и реда за премахване”; след чл. 56, 

ал. 1, да се добави “ и чл. 57а”; 

3. В чл. 1, ал. 3 да отпадне следния текст “не са трайно свързани с 

терена и не нарушават целостта на настилката под тях”; 

4. От съществуващата ал.5 отпада израза ”но не по късно от края на 

2005 г.” и ал.5 става със следния текст: ”С изключение на заварените 

към 01.01.03 г., не се допуска поставяне на преместваеми обекти 



върху имоти, отредени за озеленяване или такива с реализирана 

вегетативна зеленина, както и върху следните главни улици и 

площади на територията на Община Варна, както и на 20 метра по 

протежението на улиците, свързани с тях:” 

5. Създава се нова ал.6 със следния текст: На собствениците на обекти 

за търговия, поставени преди 01.01.2003 г., в съответствие с 

изискванията на първичния документ за поставяне,  да се издават 

разрешителни за поставяне за следващата година след 

установяване на факта на редовно заплащане на дължимите такси 

към съответното кметство, като срокът за издаване на разрешителни 

за поставяне е до 31.12 на текущата година.” 

6. Съществуващата ал.6 става ал.7 

7. В Глава ІІ В заглавната част думата “разполагане” да се замени с 

“поставяне”; 

8. В чл. 3, ал. 5, т.2 след текста “текущата година”  да се добави “,след 

съгласуване с Общински съвет – Варна”; 

9. В чл.4, ал.1 след “одобрените” да се добави “от гл. Архитект на 

Община Варна” ; 

10.  В чл.4, ал.2 изразът “разрешение за ползване” се заменя с 

“разрешение за поставяне” 

11.  В чл.5, ал.4 изразът “разрешение за ползване на” се заменя с 

“разрешение за поставяне върху” 

12.  чл. 6 се запазва до ал. 6 включително, като след чл. 6 ал. 6 се добавя 

ново заглавие, а именно: “Ред за премахване на преместваеми 

обекти за търговия по смисъла на чл. 57а от ЗУТ”; 

13.  чл. 6, ал. 7 става: “чл. 6а, ал. 1” 

14.  чл. 6, ал.8 става:   “чл. 6а, ал. 2, като след т.6 се добавя т.7 със 

следното съдържание: “Не отговарят на правилата и 

нормативите за устройство на територията” и т. 8 със 

съдържание: “Не отговарят на изискванията по чл. 169,ал. 1 т. 

1,2,3,4 и 6 от ЗУТ”; 

15. чл. 6, ал.9 става: “чл. 6а, ал. 3”, като в текста се променя ал. /8/ на 

ал. /2/; 

16. чл. 6, ал.10 става: “чл. 6а, ал. 4”; 

17. чл. 7, ал. 1, се променя, като придобива следния вид: “Процедурата 

по демонтиране на преместваеми обекти започва със съставяне 

на констативен акт, установяващ обстоятелствата по чл. 6а, ал. 

2, от служители по контрол на строителството, в 7-дневен срок 

от констатиране на нарушението”.; 



18.  чл. 7, ал. 2 се променя, като придобива следния вид: 

“Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по 

чл. 6а, ал. 2, които могат да направят възражение в 3-дневен 

срок от връчването му”.; 

19. чл. 7, ал. 3 се променя, като придобива следния вид: “ В 7-дневен 

срок от връчването на констативния акт Кметът на Общината 

издава заповед за премахване на обекта”. 

20. В чл. 7 се добавят:   

a. ал. 4 “Когато собственикът на обект по ал. 2, поставен в 

чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на 

собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 

кметът на Общината задължава собственика на имота да 

го премахне за своя сметка”. 

b. ал. 5  “Когато собственикът на обект по ал. 2, поставен в 

имот – общинска собственост, е неизвестен, констативният 

акт и заповедта за премахване се поставят на видно място 

върху обекта  в присъствието на двама свидетели и на 

определението за това места в сградата на общината, 

района или кметството”. 

c. ал. 6  “ В заповедта по ал. 3 Кметът на Общината определя 

срок за премахване на обекта и разпорежда на 

дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят 

доставките до определения за премахване обект”. 

d. ал. 7 “При неспазване на срока  за премахване, определен в 

заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително от 

определена фирма по договор с Кмета на Общината за 

сметка на собственика на обекта по чл. 6а, ал.2”. 

e. ал. 8 “ При необходимост принудителното изпълнение на 

заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на 

полицията”.   

21.  В чл. 12, ал. 1 текста: “ От отдел “контрол по търговската дейност и 

туризъм” към Дирекция “ОООР” и/или длъжностно лице 

актосъставител от общинската и районните администрации” се 

заменя с:  “ По контрол на строителството от общинската или 

районните администрации”; 

 

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

 

 

 



3706-13. На основание чл.22, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от 

ЗМСМА, Общински съвет Варна приема изменения и допълнения в 

Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на 

Община Варна, както следва: 

Чл.5 от Наредбата се изменя и става със следния текст: 

“Чл.5, ал.1. Работното време на заведенията за хранене и 

развлечение, категоризирани съгласно Наредбата за категоризиране на 

средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и 

развлечение се определя както следва: 

 т.1 От 06.00 до 04.00 часа имат право да работят:   

  а/ специализирани ресторанти  

 б/ Барове: Бар-клуб, Пиано-бар, Бар-казино, Бар-вариете, Нощен 

бар, Дискотеки,  

 в/ Кафе-клуб,  

  г/ Баничарница или мекичарница, Пицария,  

  т.2. Работното време на всички останали заведения се определя от 

06.00 до 24.00 часа. 

      ал. 2 Заведенията за хранене и развлечения могат да бъдат озвучавани 

с оркестър до  23.00 часа. 

 ал. 3. Работното време на заведенията за хранене и развлечения, които 

се помещават в жилищни сгради се определя от 09.00 до 24.00 часа, 

независимо от техния вид, с изключение на тези по ал. 1, т. 1. 

 ал. 4. Работното време на заведенията за хранене и развлечения, които 

се намират в средствата за подслон и местата за настаняване в курортните 

комплекси, се определя от собствениците на средствата за подслон и 

местата за настаняване. 

 Чл. 4 от наредбата се изменя и става със следния текст: 

(1)  “Заведенията за хранене и развлечения в гр.Варна и курортните 

комплекси, които се озвучават с озвучителни уредби с ефективна мощност 

на звукорепродуциращите устройства повече от 50 вата, се задължават да 

извършват дейността си само след наличието на протокол от РИОКОЗ – 

Варна или лицензирана лаборатория за замерване на шума около и в 

обекта, проверка и получаване на положително становище за готовност на 

обекта, съгласно действащата  нормативна уредба от комисия създадена и 

извършваща своята дейност съгласно нарочна заповед на Кмета на 

Община Варна” 

 - създава се нова ал. 2 с текст: “Комисията по ал. 1 ежемесечно 

изготвя доклад до ПК “Туризъм и търговия”, съдържащ направените 

констатации относно всяко проверено заведение за хранене и развлечение 



преди получаване на положително становище за готовност на обекта за 

съответната година.” 

 Чл. 8 се допълва  с нова т.14  със следния текст” “удостоверение от 

РИОКОЗ” 

В чл. 13, ал.3 се изменя и става със следния текст: “Контролната 

дейност по ал.2 задължително се  извършва от служители на охранителна 

фирма лицензирана по Закона за частната охранителна дейност” 

 

/за – 41, 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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на “Спортен комплекс Варна”-АД за участие в Общото 

събрание на акционерите на дружеството, насрочено за провеждане на 

25.05.2006 г. 

    Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Предеседател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3707-14. На основание чл. 7/1/ от “Наредба за реда за упражняване 

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

търговските дружества” и във връзка с депозирана покана от 

Изпълнителния директор на “Спортен комплекс Варна” АД за свикване на 

Общо събрание на дружеството, Общински съвет – Варна упълномощава 

своя представител да участва в общото събрание, свикано на 25.05.2006 г. 

и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, 

като има следните правомощия: 

 - По точка 1 от дневния ред: “Одобряване на годишния счетоводен 

отчет на дружеството” – Да участва в разискванията по тази точка и да 

гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на 

акционера Община Варна, след запознаване със счетоводния отчет на 

дружеството. 

 - По точка 2 от дневния ред: “Текущи” – Да гласува както намери 

за добре, с оглед най-добрата защита интересите на акционера Община 

Варна и съобразно направените по точката предложения за решения. 

 Общински съвет – Варна задължава представителя на Община 

Варна в Общото събрание на “Спортен комплекс Варна” АД да предложи 

в точка “Текущи” на Общото събрание на “Спортен комплекс Варна” АД 



да бъде включен за разглеждане въпроса относно освобождаването на доц. 

Стефко Иванов Стефков като член на Съвета на директорите на 

дружеството и избор на нов член на СД. 

 Общински съвет – Варна задължава представителя на Община 

Варна в Общото събрание на “Спортен комплекс Варна” АД да предложи 

на Общото събрание на “Спортен комплекс Варна” АД, за член на Съвета 

на директорите на дружеството да бъде избран Жеко Маринов Георгиев, 

ЕГН ……………., с професионална квалификация юрист. 

 Общински съвет – Варна задължава представителя на Община 

Варна в Общото събрание на “Спортен комплекс Варна” АД да 

предприеме всички действия във връзка с изпълнение на горепосочените 

решения, като оправомощава същия, при провеждане на Общо събрание 

на дружеството за освобождаване на доц. Стефко Стефков като член на 

Съвета на директорите и избор на Жеко Жеков за член на Съвета на 

директорите, да представлява Община Варна в ОСА и гласува “за” 

вземане на посочените решения. 

 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 28, против – 1, въздържали се – 12, отсъстват – 10/ 

 

 

 

 

 

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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Наблюдателната комисия по чл. 

94 от Закона за изпълнение на наказанията. 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3708-15. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от 

ЗИН, Общински съвет – Варна утвърждава промените в членствения 

състав на Наблюдателната комисия по чл. 94 от ЗИН, като в комисията се 

включват и следните лица: 

 

 - Иван Попов – старши експерт “Превенции” към “Младежки дом”-

Варна; 

 - Георги Николов – началник отдел “Младежки дом” към 

“Младежки дом” – Варна; 

 - Любомира Комитска – главен експерт “Социални проблеми на 

граждани” към Дирекция “Социални дейности и жилищна политика” при 

Община Варна; 

 - Мария Димитрова – общински съветник 

 - Светлан Златев – общински съветник 

 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 



 

 

 

 

 

Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за отправяне на писмено искане до 

управителите на “Вестник Народно дело” ООД за свикване на общо 

събрание на съдружниците в дружеството. 

    Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3709-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл. 138, ал. 

2 ТЗ, чл. 7/1/ НРУПСЧОВКТД и във връзка с молба вх. № ОС-6-

94.Д(24)/12.05.2006 г. от Димитър Маджаров, в качеството му на 

представляващ “Мейджър” ООД и нотариална покана от Златка 

Стефанова Димитрова, Анна Димитрова Красимирова и Стефан Димитров 

Красимиров с рег. № 4700/2006 г., том 1, № 22 на нотариус Жана Кирчева, 

рег. № 214 на НК – гр. София, Общински съвет – Варна задължава 

представителя на съдружника Община Варна в общото събрание на 

дружеството г-н Панко Анчев да отправи искане до управителите на 

“Вестник Народно дело” ООД г-н Йордан Красимиров Димитров и 

Миглена Петрова Делчева, представляващи дружеството заедно, за 

свикване на Общо събрание на “Вестник Народно дело” ООД при следния 

дневен ред: 

 1. Приемането на “Мейджър” ООД, рег.по фирмено дело № 

2503/1999 г. по описа на Варненския окръжен съд, като съдружник във 



“Вестник Народно дело” ООД чрез поемане на освободените от починалия 

съдружник Димитър Красимиров дружествени дялове; 

 2. Приемане на нов дружествен договор на “Вестник Народно 

дело”ООД. 

 На основание чл. 7/1/ НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна 

оправомощава представителя на съдружника Община Варна в 

дружеството г-н Панко Анчев при свикване на Общо събрание на 

съдружниците с горепосочения дневен ред да гласува както следва: 

 По точка 1 от дневния ред: Да гласува “за” приемането на 

“Мейджър” ООД, рег.по фирмено дело № 25603/1999 г. по описа на 

Варненския окръжен съд като съдружник във “Вестник Народно дело” 

ООД чрез поемане на освободените от починалия съдружник Димитър 

Красимиров дружествени дялове; 

 По точка 2 от дневния ред: Да гласува “за” приемане на нов 

дружествен договор на “Вестник Народно дело” ООД при съобразяване с 

интересите на Община Варна като съдружник в дружеството. 

 

 /резултати от поименно явно гласуване:  

 за – 30, против – 1, въздържали се – 9, отсъстват – 11/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка седемнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от: 

- Комисия по приватизация и следприватизационен контрол относно 

определяне на участника, спечелил публичен търг с явно наддаване за 

имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Свети 

Климент” № 18; 

 - Кмета на община Варна относно включване на дяловото участие на 

Община Варна във “Варна шеле екосервиз”ООД в годишния план-

програма и в план-сметката на фонд “Приватизация”. 

     Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3710-17. На основание чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 

16, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение 

на свое решене № 3023-4(37)/25.01.2006 г.и изготвен протокол от 

03.04.2006 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

“Свети Климент” № 18 по АОС № 1948/12.12.2000 г. и представляващ 

магазин със застроена площ 98,00 кв.м, разположен в партера на 

четириетажен жилищен блок, състоящ се от зала, два склада и сервизно 

помещение, изба със светла площ 13,38 кв.м и 18,20 % идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж, в качеството си на орган 

по чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

 1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, ЕГН ……….., лична карта № 

109225604, издадена на 18.07.2000 г. от МВР – Варна. 



 2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 

Общинския съвет да подпише в срок от 30 /тридесет/ дни от приемане на 

настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 

тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се в гр. 

Варна, ул. “Свети Климент” № 18 по АОС № 1948/12.12.2000 г. и 

представляващ магазин със застроена площ 98,00 кв.м, разположен в 

партера на четириетажен жилищен блок, състоящ се от зала, два склада и 

сервизно помещение, изба със светла площ 13,38 кв.м и 17,20 % идеални 

части от общите части на сградата и от правото на строеж с ВЕСЕЛИН 

ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, ЕГН …………, лична карта № 109225604, 

издадена на 18.07.2000 г. от МВР – Варна, при заплащане на цена в размер 

на 165 000 лв. /сто шестдесет и пет хиляди лева/, платима преди 

сключване на договора, без използване на други законни платежни 

средства и след представяне на декларация за произход на средствата”. 

 

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

 

 

 

 

3711-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и л. 1, ал. 1, 

т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 2 ЗПСК и във връзка с предложение рег. № ОС-

6-9302(116)/20.04.2006 г. на Кмета на Община Варна, Общински съвет – 

Варна задължава Комисията по приватизация и следприватизационен 

контрол при Общински съвет – Варна да напави предложение за 

включване на дяловото участие на Община Варна във “ВАРНА ШЕЛЕ 

ЕКОСЕРВИЗ” ООД в годишния план-програма и в план-сметката на фонд 

“Приватизация”. 

      Задължава Комисията по приватизация и следприватизационен 

контрол при Общински съвет – Варна, след одобряване на промените в 

годишния план-програма и в план-сметката на фонд “Приватизация” да 

открие процедура по приватизация на общинското участие в дружеството, 

като възложи правен анализ и оценка на същото. 

     Задължава Комисията по приватизация и следприватизационен 

контрол да разработи и утвърди документацията за участие в процедурата 

по приватизация, която следва да бъде определена като публично 

оповестен конкурс при следните задължителни условия: 

1. Минимална конкурсна цена не по-малко от левовата 

равностойност на 545 000 евро; 



2. Договорни гаранции, включително подписване на 

концесионен договор за възлагане на дейността “сметопочистване и 

сметоизивозване” в район “Младост” и селата Тополи, Казашко и Каменар 

на територията на Община Варна и запазване на дейността на дружеството 

за срок, не по-малък от 5 години; 

3. Договорни гаранции за предприемането на действия по 

прекратяване на делата, водени от “Варна шеле екосервиз” ООД с Община 

Варна и Общински съвет – Варна. 

 

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

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 

  

  



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 41 

от заседание проведено на 16.05.2006 г. 

по точка осемнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна 

относно осъществяване на реконструкция и благоустройство на: 

- междублоково пространство: “Бр. Миладинови”, ул. “Страхил 

войвода”, ул. “Янкул войвода”, ул. “Г. С. Раковски”; 

- междублоковото пространство бл. 138, 139, 141 и СОУ “Н. 

Бозвели”; 

- реконструкция бл. 51 и бл. 66 на ул. “Ж. Кюри”. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – общински 

съветник, Председател ПК “Финанси и бюджет” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 35  

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 3712-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава да бъде изпълнена реконструкция и благоустройство 

на следните обекти: 

- междублоково пространство: “Бр. Миладинови”, ул. “Страхил 

войвода”, ул. “Янкул войвода”, ул. “Г. С. Раковски” – до 262 000 лв.; 

- междублоковото пространство бл. 138, 139, 141 и СОУ “Н. 

Бозвели” – до 443 000 лв.; 

- реконструкция бл. 51 и бл. 66 на ул. “Ж. Кюри” – до 178 000 лв. 

на стойност до 883 000 лв.с включен ДДС, след проведена процедура по 

ЗОП, като средствата бъдат за сметка на преизпълнение на Бюджета на 

Община Варна за 2006 г. 

 /за – 27, против – 0, въздържали се – 8/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 


