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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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка първа от дневния ред 

  

  ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

  

  Славчо СЛАВОВ 

  Уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, преди два месеца, на 

16.05.зададох питане към г-н Кмета за два проблема, на които до този 

момент нямам отговор. Касае се за един строеж, който е незаконен на ул. 

"Княз Дондуков" 5 и втория ми въпрос беше свързан с трафопоста, който 

падна от изкопните дейности на този обект и е поставен на улицата на 

тротоара, а доколкото имам информация на "Дондуков" 7 е учредено 

място, където трябва да се премести този трафопост. Трафопоста е доста 

опасен и затова апелирам за отговор. Но тъй като разбрах, че имат 

затруднения служителите на община Варна, аз съм убеден в г-н Йорданов, 

че той е много точен и ще ми даде този отговор, затова ще му дам 

помощни материали към неговитe служители, за да ми отговорят. Втория 

ми въпрос, тъй като Председателят на ОбС не се интересува от 

изпълненията на решенията на ОбС още отпреди четири месеца - решение 

№ 3074-5(38)/22.02.2006 г., но разчитам на кмета Йорданов, тъй като той е 

издал заповед 0562/14.03.2006 г. - определената с тази заповед комисия да 

 провери документално спазени ли са решенията на ОбС и договора 

свързан с ползването на частна общинска собственост детска ясла "Чайка" 

до бл. 19, което трябваше в срок от 1 месец да излязат с някаква 

информация пред ОбС. И тъй като явно ОбС не е заинтересован, 

включително с Председателя му, за това разчитам на Кмета и ще Ви дам 

някои помощни материали. 

  Благодаря Ви, г-н Кмете! 

  

  Янко КОРЕНЧЕВ 

  Искам да започна с това - въпросите, които зададох на предната 

сесия, мен лично отговорите ме удовлетворяват; мисля че наесен що се 

отнася до кандидатурата на Варна, трябва да пристъпим към изготвяне на 

конкретен план за представяне на кандидатурата в подробности, лобиране, 

но това са подробности които Вие и колегите Ви от Дирекцията знаят 

може би по-добре от мен. 



 На следващо място, що се отнася до решенията на ОбС за 

изграждане, проектиране на детски учебни заведения, скоростта с която се 

движи общинската администрация - аз я приветствам! Вярвам, че още 

следващата година нито аз, нито Вие /мисля, че се познаваме/ се ласкаем 

от рязане на ленти, пускане на нови обекти. Но направеното, стореното 

когато се види, то удовлетворява. Вярвам, че следващата година, а аз 

разбирам годината когато започва сезона през м. септември ще имаме 

възможност да се радваме вече на откриване на някои от детските градини 

и тяхното разширение, започване строителството на някои от училищата. 

 И сега искам да ви напомня някои стари въпроси, на които аз получих 

отговор от Вашата администрация подписани от Вас, но все таки те не са 

решени. Напомням, предстои на 22 традиционния празник на хората, които 

живеят в Ракитника. Да го оставим общинския съветник Коренчев, че и той 

живее там - той не е най-важният човек и не трябва да се прави за него - 

 но, в Ракитника живеят десетки и стотици хора. Пътя, който минава пред 

Параклиса, магазините са там, се е превърнал  мотописта. Сигнализирам 

тревожно, казах и на районния кмет - много скоро ще бъдем там свидетели 

на убийство на дете или на възрастен човек. Така както постъпите днес ще 

можем да отчитаме нещата утре. Правилно постъпихте с "Девня", с 

"Народни будители" в Аспарухово - там също не се разрешаваше 

поставянето на полицаи. Хубаво, че мотоциклести са се насочили в южния 

район, но състезанията на тази магистрала са денонощни - по стръмното 

към Черноморец. Вярвам, че сега ще разпоредите да се действа. Аз ще Ви 

подкрепя за това, че ще нарушим с Вас закона, но ще спасим децата! На 

следващо място, времето което ни предстои е време на ваканции. Мисля, 

че наистина Вие имате добро желание, а и не само добро желание и 

получих отговор и за това – напомням пак за модернизацията на залата и 

нека да дадем шанс и на районните кметове, и там имам отговор, че в 

началото на тази работна година ще се закупят нови автомобили на 

кметовете по райони. Някои от колите им вече са с дупки по бронята, не 

само че компрометират властта - провокират реалния живот на хората, 

които работят 10-12 часа в тези автомобили. 

  Благодаря. 

  

  Красен ЖЕЛЕЗОВ 

  Уважаеми г-н Кмете, първото ми питане е свързано със зачестилите 

множество оплаквания и публикации в средствата за масова информация 

от пораженията и вредите, които се нанасят при къпане в открити водни 

басейни на територията на община Варна. Аз твърдя да кажа, че тази 

материя не я разбирам, лаик съм, но случайно станах свидетел и после 

развих случая, стана ми интересно, прочетох, консултирах се - бях 

драматизиран какво поражение може да донесе на здравето, какви трайни 

изменения на организма, готови диагнози. В тази връзка твърдя да заявя, 



че контрола в тази посока от специалисти, пък и от хора от 

здравеопазването, са единни в мнението, че контрола в тази посока е 

абсолютно занижен. Първо, липсва сертификирани или лицензиране на 

длъжност дезифектант - извинявайте, ако съм неточен – тук има лекари, 

доц. Корновски.... - ще ме поправят. Общественото мнение, което 

надделява е от някои среди-специалисти, може да ползвате и вашите 

обществени съвети по здравеопазване и туризъм, тъй като функция на 

Общината е да се грижи за здравето и живота на децата и на гражданите на 

Общината. Трябва ли да се помисли за изграждане на някаква единна 

система, на мониторинг, т.е. на първо място да се направи регистър към 

община Варна – както събираме курортни такси и всичко друго, имаме 

отношение към временните обекти, разрешаваме строителство на обекти и 

т.н., ние сме курортна община - на първо място да се помисли за направа 

на единен регистър, в който да се водят всички тези водоеми, тези обекти 

/говоря за построени басейни на територията на община Варна/. На второ 

място, да се изгради единна мониторингова система, която превантивно да 

отчита и дава показанията на състоянието на водата. И на трето място, 

когато се издават административни актове за санкция, това да стане след 

тази превантивна работа, ако има някакви отклонения, защото сега 

твърденията на всички специалисти е, че 100 % не отговарят на нормите и 

са опасни и се получават страшни заболявания, които водят до изменения. 

Аз също гледах малко нихилистично, докато не ми стана ясно за какво 

става въпрос. Трябва да стане един широк публичен дебат, защото на 

първо четене този въпрос остава някак си неглижиран, обаче като 

направим една статистика и като видим какво би нанесло като вреда, мисля 

че това ще си струва.  

Питането ми е в тази връзка - с Вашия екип за изследвате казуса, да 

се създаде работна група от специалисти, за да се случи нещо. 

  Второто ми питане е свързано с провелите се на 06.07.2006 г. две 

съдебни заседания по сагата "Търговски дом". Първо, с ищец "ДКС", което 

е еднолично общинско предприятие, т.е. това сме ние, общината, ОбС и 

второто по търговско дело съответно 332 и 357 те са с еднакъв предмет на 

спорта - обявяване действията на Съвета на директорите за нищожни във 

 връзка с обезсилване на акциите. По първото производство питането ми е 

към Вас, г-н Кмете, но аз мисля че Вие няма да можете много точно да ми 

отговорите по обективни причини, и се обръщам към Председателя на 

ОбС, съответно към зам.-председателите или органа колективния 

управителния там - да ми дадете отговор защо ищеца по едното дело 

"Феста Холдинг", която е акционер в Търговски дом, както и ние сме били 

акционер гони и защитава ревностно интересите си с всички позволени 

похвати от закона, професионални способи и т.н., а представителят на 

общинското търговско дружество по взаимно съгласие чл. 182, ал. 1, 



 буква А от ГПК са спрели производството по взаимно съгласие. Знаете, че 

след 6-месечния срок това производство просто се прекратява. В 

протокола от съдебното заседание, с което разполагам 6.07., Търговско 

отделение, Председател Петя Хорозова, секретар Петрова и т.н. няма ясни 

мотиви, т.е. липсват такива защо представителят на общинското дружество 

се е съгласил на това спиране. Колега - адвокат. Това е без значение, 

считам че той на собствена глава без санкция от тази сграда, ОбС - 

принципал, затова казвам че въпроса ми е и към Вас, но обективно може да 

не можете да ми отговорите, обръщам се и към Председателя на ОбС, 

защото за такива действия по водене на процеси и процесуално 

представителство трябва да има ясни рамкирани пълномощия, а те се дават 

от органите които са компетентни - Съвет на директорите, Общо събрание, 

съобразно устава. Въпроса ми и към двамата е: кой е взел решение 

представителят на ДКС-ЕАД - Варна да даде съгласие за спиране 

производството по взаимно съгласие по чл. 182, буква А от ГПК. Пак 

повтарям, след изтичане на 6 месеца производството се прекратява. Или 

иначе казано, ако Общината си е изгубила акциите /така ще се изразя, 

въпреки че тук термина е друг в този случай - но за това по-късно.../, защо 

останалото влияние, което имаме макар и малко, защото това е търговско 

общинско дружество, но е наша собственост, респективно ние сме 

собствениците, защо продължаваме да си губим акциите и не е ли това 

една закачка за водене на следващи процеси до окончателното 

положително решаване в наша полза на делата. Ако можете да ми 

отговорите, отговорете ми! 

  

  Веселин ДАНОВ 

  Нямам въпрос, искам да ви запозная, което според мен трябва да го 

кажа. От няколко години се грижа за едно семейство инвалиди в с. 

Пчелник. Преди няколко дни отсъствах от града и ми се обадиха, за да ми 

кажат че техния син, който е с голяма степен на инвалидност се е 

парализирал почти 100 %-ово и попитаха за съдействие да бъде приет 

някъде на лечение. Младеж на 30 години, инвалид, не беше приет в 

Терапията около 6 часа на носилка поради това, че нямало места. Когато го 

приеха се оказа, че животоспасяващ проблем е вливането му на кръв, не 

беше му влята такава, защото нямало кой да даде в момента кръв. Вчера 

отидох, организират такова кръводаряване и след 1 час ми съобщиха, че 

момчето е починало. Тук присъстват много лекари, просто искам да кажа, 

 че според мен много неща не са направени в здравеопазването. Знам, че 

нищо не зависи от Вас, г-н Йорданов; много малко зависи и от нас, още 

повече за Терапията, но факта е такъв и даже аз искам да се извиня, че ще 

напусна това заседание. Отивам да погреба поредната жертва на 

абдикацията на държавата! 

  



  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Една от горещите теми на тази седмица беше изявлението на 

Министъра на здравеопазването, свързана с отпускането на лекарства за 

онко-болните жени. И аз, и моите колеги от ОбС през тази седмица 

получихме много запитвания каква е точно заповедта на Министъра, как тя 

ще се отрази върху отпускането на лекарства - отговори на тези въпроси, 

на които аз а и голяма част от моите колеги предполагам, че не могат да 

дадат. Затова аз съм поканил управителя на Онкодиспансера д-р Игнатов и 

моля да му дадем възможност вместо нас да отговори на варненската 

общественост как стои точно въпроса с тази заповед, толкова ли е фатална 

тя за жените до 35, над 35 години и по този начин според мен да внесем 

известна яснота и да осветлим нашите съграждани по този въпрос. 

  

  Присъстващите общински съветници приеха предложението на г-н 

Балачев за изслушване на д-р Игнатов с резултати от гласуването: за - 30, 

против - 0, въздържали се - 0. 

  

  Д-р ИГНАТОВ - Управител на Междуобластен диспансер за 

онкологични заболявания със стационар "Д-р Марко Марков - Варна"-

ЕООД 

  Поставяте ми една изключително трудна задача. Аз съм се 

специализирал със специалистите в Онкодиспансера химиотерапевти и 

въпроса стои по следния начин. Става дума за това лекарство "ZOLADEX", 

което извършва химическа кастрация на яйчниците у жени, болни от рак, 

който зависи от един хормон, който произвеждат яйчниците. Критерия, 

който постави Министърът - заповедта е в ръцете ми - Министерството се 

състои от пет точки и единия от тях е при менополозални жени до 35 

години. Въпроса е много комплициран. Отдолу пише, че такъв е стандарта, 

този стандарт е вземат януари месец 2005 г. Жените, които са хормонално 

зависими /карцинома на които са хормонално зависими/ са някъде, 

всъщност това лекарство влияе в онази възраст, в която жената възрастово 

не е спряла цикъла си, мензиса й не е спрял - да бъда ясен. Тогава ние го 

спираме изкуствено с това лекарство. Има недостатък, не достигат тези 

лекарства, ние сме получили 35 флакона до сега първите шест месеца, аз 

съм заплатил 35, а нуждите ни са поне тройно по-големи, но мисля че 

протестирайки жените от Сдружението за това лекарство и те малко 

прекаляват. Те малко прекаляват, защото не всички отговорят 

положително на това лечение и не всички имат тази нужда. Нас ни увериха 

днес, затова не искам да го изяснявам този въпрос, защото днес ни се 

обадиха от Министерството, в петък в 13.00 ч.Министърът събира 

химиотерапевти и директори на онкодиспансери и ще сведе строги 

критерии за това лекарство. Интересен е факта, че в момента Варна 

месечно на 45 жени ние давахме "ZOLADEX", сега по тези критерии ние 



отиваме някъде към 10-12 месечно, но за 12 месеца - пак са 120, а ние сме 

получили 35. Както и да го гледаме, не достига това лекарство. Ако ние 

запазим стария критерий във Варна до края на годината са необходими 

 270 флакона, цената е 329 лв.на едро на един флакон, уважаеми общински 

съветници. За това става дума. Но, вижте, няма лекарство за болен от рак, 

който да бъде панацея и този "ZOLADEX", също не е панацея. Навремето 

ние махахме и сега какво предлагаме на жени над 40 години оперативно 

премахване на яйчниците заедно с матката и шийката, което пък намалява 

 процента на заболявания от рак на шийката - втория по честота рак при 

жените. Защото тя и така и така влиза в този период. Има една категория 

жени, които са над 45 години, но имат авансирал рак с костен метастази, 

досега давахме "ZOLADEX" там, сега с тази инструкция не можем да го 

предписваме, защото не е наш проблема. Казано е кой ще го получава. Но 

аз се надявам, че в петък в Министерството ще се вземе някакво по-

широко решение и ще се вдигнат границите на възрастта. Друго не мога да 

ви кажа, ако има други въпроси... 

  

  Борислав ГУЦАНОВ 

  Д-р Игнатов, моля ако действително считате, че ОбС и Общината 

можем да помогнем в този процес, с ПК по здравеопазване го обсъдете 

въпроса и ако е необходимо той ще влезе в зала и каквото трябва ще бъде 

взето като решение. 

  Благодаря за информацията засега. 

  

  Проф. Темелко ТЕМЕЛКОВ 

  Смятам, че това което правим в момента не е място за обсъждане в 

ОбС. Тук се поднасят неща, които са тясно профилирани и за които вие 

нищо не разбирате какво става дума. Има подробности, които трябва да се 

обсъдят от експерти и тогава да ви се поднесат. Безмислено е това, което 

ви се казва сега. 

  

  Борислав ГУЦАНОВ 

  Благодаря, г-н професоре, затова и аз помолих да бъде обсъждан 

въпроса в ПК по здравеопазване и тогава вече да влезе в зала, ако има 

такава необходимост. 

  

  Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на община Варна 

  Много накратко ще дам по-скоро предварителни отговори на 

поставените въпроси. Ще последва и точна, изчерпателна, писмена 

информация. По памет възпроизвеждам нещата - падна трансформатора, 

незабавно спряхме строителството, санкционирахме, дадохме предписание 

и в писмен доклад, който ще ви предоставя и на вас за да направите 

справка, /между другото това, което ми предоставихте като допълнителна 



информация касае само "Чайка"/. Ако имате допълнителна информация за 

строителството, дайте ми я и нея. Но аз ще ви представя заключението на 

нашите специалисти въз основа на което се искаше и се даде ход на по-

нататъшното строителство. Мотив за това беше, че са отстранени 

причините препятстващи го, но един отсек от време и действия. Ако имате 

допълнителни писмени, дайте ги и аз ще ви дам другите писмени 

документи, които са при нас, за да уточним позициите. Ако има грешка, 

 слабост, не се съмнявайте - няма да се поколебая отново да спра 

строителството. 

  Басейните - преди около две седмици изнесох на пресконференция 

информация, че през миналата година на територията на нашия град са 

работили официално разрешено след съответно поискване 85 басейна. За 

целта от миналата година потвърдена и през тази година е създаден 

междуведомствена комисия от представители на три институции, една от 

които е община Варна, които разглеждат заявленията, исканията, 

проверяват условията и дават съгласие да заработят басейните. Преди две 

седмици бяха проверени и пуснати в действие 35 басейна и повече от 50 

чакаха още да бъдат проверени. Пак по памет казвам, спомням си случаи в 

които сме констатирали лоши състояния на басейните, съответно давани са 

предписания. Тази информация ще я предоставя писмено. Съгласен съм, че 

по много причини басейните трябва да бъдат на достатъчна пясъчна ивица; 

и водното спасяване и състоянието им безспорно трябва да бъдат предмет 

на един засилен контрол, а елемент на контрола е неговата публичност за 

резултатите от този контрол, така че ще ви дам тази писмена информация 

относно начина по който е изградена тази работа в града. Разбира се, ще 

продължа да следим с колегите, освен пускайки в действие басейните да 

проверяваме и тяхното състояние. Има логика в това, което се казва. 

  "Търговски дом" - аз не случайно питах кое е лицето, което е 

предприело това процесуално действие, но мисля че с този въпрос 

подсказвам и отговора на вашия въпрос, че не знаейки кой е лицето което е 

предприело процесуалните действия, още по-малко съм бил в състояние да 

му дам такова указание за такъв вид поведение в рамките на процеса. 

  Временните търговски обекти - г-н Радев внесе в дневния ред и бих 

искал да го запитам дали става дума за жалба на търговци с очилата. Няма 

го в залата да го питам. Ако това е жалбата на търговците с очилата и 

тяхното искане да продават очила по основното направление централен 

подлез - пл.Независимост - Княз Борис - ларгото - входа на Морската 

градина - ако не съм в състояние да взема участие в дебатите по жалбата, 

припомням че с решение на ОбС тази зона е извадена от търговския оборот 

като място, където може да се упражнява търговска дейност, въобще, и 

улиците излизащи на това основно направление на 20 м.навътре в тях - 

това е принципното положение, отчитайки този момент. С решение на 



 ОбС това е въведено като задължително условие - забрана. Срещнах се с 

тези хора. В рамките на диалога направихме изключение по тяхно искане 

за тази година понеже са направили инвестиции, нямам нищо против, не 

искам хората да загубят вложените от тях средства, по изключение тази 

година /знаят го, съгласиха се с това условие/ да им дадем възможност да 

продават очилата в зеленото пространство между Театъра и Филиала по 

техен избор, а може и на двете места, на двете алеи - алеята, която е 

успоредна на ул. "Русе" и алеята, която свързва Филиала и Театъра и я 

дели една петметрова зелена ивица, т.е. тази алея е успоредна на основното 

направление, да им дадем възможност там да продават очила. Желанието 

им обаче е да прескочат пред зелената алея да продават там, където е 

абсолютната забрана! Нямаме основания да преразглеждаме първо 

политиката си, второ да допускаме изключения от такъв тежък характер. 

След това ще дойдат другите. Даже ми е трудно да изброя диапазона на 

видове търговски дейности, които човешкото въображение може да 

измисли и да пожелае да разположи точно в тази жизнено важна част на 

града. Моля ви, имайте и това предвид, разглеждайки жалбата - дали сме 

им възможност на двете алеи, 20 са тези които заявиха присъствие при нас 

- могат съвсем спокойно да извършват тази дейност там. Нямаме нищо 

против да проявим разбиране и човещина, но в някаква търпима граница. 

Оттук нататък, ако се настоява да се излиза на централната улица, може да 

се преразгледа и компромисното предложение. 

  

  Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Г-н Кмете, използвам вашето изказване, за да доразвия въпроса 

който Ви зададе Красен Железов. Не казвам, че съм недоволен в момента 

от отговора, просто искам да допълня. Ставаше дума за някаква 

класификация на тези басейни. Вие казахте редица неща, които следите, но 

е пропуснато нещо много важно. Тези басейни работят с оборотна вода, в 

нея започват да се развиват микроорганизми, които променят качеството 

на водата, цвета и собствениците са заинтересовани тези микроорганизми 

да не се развиват и те вкарват химикали в басейните. Има ли стандарт 

какви химикали, колко трябва да бъдат, защото химикали които убиват 

микроорганизми вероятно не са много полезни и за хората, които се къпят 

вътре. И може ли да се изгради система, която да следи освен всичко, 

което казахте Вие и състава на водата за съответния ден, седмица - 

възможно ли е и ще се направи ли такава система? Това ми е 

доуточняващото към въпроса. 

  

  Красен ЖЕЛЕЗОВ 

 Искам да заявя, че все пак съм доволен от стореното от 

администрацията в лицето на Кмета, тъй като това показва, че имат 

отношение по темата с тези данни и статистика, която изнесоха. 



  По втория въпрос който зададох, г-н Кмете, разбирам, стана ясно, че 

Вие не сте запознат с действията на процесуалния представител и Вие 

обаче знаете като юрист, че той действа с оглед обхвата на своите 

пълномощия. И за да направи едно такова изявление за спиране по чл. 182 

по взаимно съгласие, значи е бил оправомощен от някой; ясно е, че не е от 

Вас; остава въпроса кой ок принципала в случая /защото въпроса ми беше 

и към Председателя на ОбС/. Вие знаете ли нещо, г-н Председател, за 

действията на нашия процесуален пълномощник? 

  

  Борислав ГУЦАНОВ 

  Ако знаех, щях да Ви отговоря веднага, г-н Железов. 

  Познавате ме достатъчно добре. 

  

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Култура, вероизповедания, медии" относно: 

  - приемане на "Насоки за работата на Община Варна с етническите 

общности в града до края на 2007 г."; 

 - приемане на "Програма за популяризиране изкуството и културата 

от Варна в страната чужбина до края на 2006 и през 2007 г."; 

 - приемане на "Принципи за финансиране на проекти в изкуството и 

културата", приети с решение на ОбС - Варна № 1495-9(23)/09.02.2005 г.; 

 - удостояване със званието "Почетен гражданин на гр. Варна" на 

Георги Иванов Сакеларов и Христо Борисов Стоянов - посмъртно. 

Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК 

"Култура, вероизповедания, медии" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  3861-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 5, чл. 

6 и чл. 9 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 

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

9302/60/30.06.2006 г. и във връзка с 15 август - Ден на Варна, Общинският 

съвет – Варна удостоява със званието "Почетен гражданин на Варна"  

Георги Иванов Сакеларов - за високи спортни постижения на 

параолимпийските игри и за заслугите му за развитието на спорта сред 

хората с увреждания. 

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

 

  3862-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 5, чл. 

6 и чл. 9 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 

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

9302/59/30.06.2006 г. и във връзка с 15 август - Ден на Варна, Общинският 

съвет – Варна удостоява със званието "Почетен гражданин на Варна" 



Христо Борисов Стоянов - посмъртно за заслуги за развитието на 

баскетбола във Варна. 

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

  

  3863-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общинският съвет - Варна приема Насоки за работата на Община Варна с 

етническите общности в града до края на 2007 г., съгласно приложение № 

1. 

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

  

  3864-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Варна приема Програма за 

популяризиране изкуството и културата от Варна в страната и чужбина до 

края на 2006 г. и през 2007 г., съгласно приложение № 2. 

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

  

  3865-2. 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 Общинския съвет № 1495-9 (23)/09.02.2005 г., 

Общинският съвет – Варна утвърждава Решение на ПК "Култура, 

вероизповедания, медии", прието по Протокол № 80 от 07.07.2006 г., за 

финансиране на проекти в изкуството и културата, съгласно приложение 

№ 3. 

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

  

                     

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ВАРНА 

С ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ГРАДА 

ДО КРАЯ НА 2007 ГОДИНА 

  

  Варна е град с хилядолетна история. Този гостоприемен бряг през 

годините е станал пристан за различни национални, етнически, културни е 

религиозни общности. В историята на града не са отбелязани случаи на 

етническо или религиозно противопоставяне. 

  Съвременните политически и икономически условия поставят пред 

нас задължението по-добре да осмислим и да преведем в съответствие с 

новите реалности съвместната дейност, като се активизират и задълбочат 

деловите отношения с дружествата и организациите на отделните 

етнически общества. Основните принципи на работа, както и досега, са 

толерантност и равнопоставеност на етносите, населяващи нашия град. 

Основната цел е запазване на тяхната културна и религиозна идентичност 

и самобитност като важна съставна част от културните процеси и облик на 

града, и в същото време приобщаването им към българската национална 

култура. 

  Формите на контакти и сътрудничество, както и провеждането на 

конкретни прояви се съобразяват със степента на социализация и с 

житейския статус на отделните етнически и религиозни общности. 

  

           

          НАСОКИ НА ДЕЙНОСТ: 

  

 · ежегодно да се разработват конкретни програми за съвместна дейност 

между Община Варна и културно-просветните дружества и организации на 

отделните етнически групи; 

  

 · непрекъснат обмен на информация, реализиране на съвместни проекти 

на Община Варна с граждански сдружения, неправителствени 

организации, различни етнически и религиозни формации за постигане на 

основната цел; 

  

 · особено внимание да се отделя за развитието на активна работа сред 

подрастващите поколения, като се акцентира върху подходящи форми за 

образование, компютърна грамотност и неформално общуване; 

  

 · приобщаване на "новите" етноси - "грузинци", "нови арменци" и други, 

които се появяват към динамичните обществени и културни процеси, 

ставащи в нашия град; 



  

 · включване отбелязването на празниците на отделните етноси в 

културния календар на Общината; 

  

 · ежегодно провеждане на фестивал на етносите като поредна стъпка за 

сближаване на етническите общности в град Варна и в национален план; 

  

 · оказване подкрепа на дейността на любителските състави чрез 

осигуряване на концертна дейност и включването им в общоградски 

прояви; 

  

 · оказване съдействие за издаване и разпространение на художествени 

творби на автори, представители на етническите общности; 

  

 · развитие на Ромския културно-информационен център и превръщането 

му в средище за просветна и културна дейност; 

  

 · оказване съдействие за обогатяване книжния фонд на обществените и 

читалищни библиотеки, като се осигурява литература от известни писатели 

и поети на етносите; 

  

 · оказване съдействие за осигуряване или поддържане на подходяща 

материална база - клубове и техника; 

  

 · в края на календарната година да се прави анализ на изпълнението на 

тези насоки за работа. 

  

  Насоките за работа на Община Варна с етническите общности в 

града до края на 2007 година са приети с Решение № 3863-2(43)/12.07.2006 

г. 

  

                     

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

  

П Р О Г Р А М А 

за популяризиране изкуството и културата от Варна 

в страната и чужбина до края на 2006 и през 2007 година 

  

  Варна е град на богати културни традиции и на активен културен 

живот. Тези традиции обикновено се свеждат до многобройните фестивали 

и гастроли. Защото във Варна се създава високо изкуство. Тук живеят и 

творят видни професионални писатели, художници, композитори, 

музиканти, актьори. Но през последните години те бяха лишени от 

възможността да се изявяват активно, да се организират в творчески 

сдружения, които да популяризират техния труд. Община Варна предприе 

редица инициативи за промяна на модела на културния живот. Осигурени 

бяха средства за подпомагане творческата дейност на творците. Създаден 

бе оркестър "Симфониета", хор "Цветница", квартет "Концертмайсторите", 

 възстановено бе списанието за изкуство и литература "Простори". На ново 

равнище бяха поставени традиционните награди "Варна"; техният престиж 

бе възстановен и те все повече се превръщат в справедливо признание на 

Варна към своите автори и изпълнители. Оживи се животът на творческите 

 организации и съюзи. 

  Като има предвид големия потенциал на творците във Варна и 

ограничените възможности за тяхната общонационална изява, Община 

Варна ще насочи усилия до края на тази година и през 2007 г. към 

създаване условия за излизането им на широка национална и 

международна арена. Варна има какво да покаже и с какво да се гордее. 

Издигането на кандидатурата й за европейска столица на културата 

изисква широко мащабна работа на различни равнища и популяризиране 

на нейните възможности като град, в който се създава високо 

художествено изкуство. 

 За целта до края на 2006 и през 2007 г. Община Варна заедно с 

творците ще направи следното: 

  1. В края на септември или до средата на октомври 2006 г. в София 

да се проведе широкомащабна Седмица на изкуството и културата от 

Варна. В Седмицата да вземат участие професионални творци от всички 

видове изкуства; 

  2. До края на 2006 г. да се организира гостуване на представителн 

творческа група за Дни на културата и изкуствата от Варна в Истанбул. 

Гостуването да има представителен характер, като в тях участват изявени 

професионални творци от различни изкуства; 

  3. В Дните на Варна в Санкт-Петербург ще участва и представителна 

група от творци от нашия град; 



 4. Община Варна да помага с организационни средства и рекламни 

материали изяви на професионални творци в София и чужбина, както и да 

предоставя информация на централните медии за такива изяви; 

 5. Списание "Простори" да публикува съобщения, отзиви, рецензии 

и обзорни статии за участието на творци и творчески институти в мащабни 

изяви в София и в чужбина; 

  6. За осъществяването на тези начинания да се отделят 10 000 лв. от 

параграф "Нови форми" от бюджета на функция "Култура" за 2006 г; 

  7. През 2007 г. да бъдат организирани и проведени две Седмици на 

изкуството и културата от Варна в София: първата в навечерието на 24 

май, а втората - в навечерието и по повод Деня на Варна; 

  8. Да се организират и проведат Дни на изкуството и културата от 

Варна в европейски град, с който Варна поддържа активни контакти; 

  9. В международните фестивали и конкурси, които Община Варна 

 организира или подпомага финансово и организационно, да се включва и 

участие на творци от Варна. В журитата на конкурсите непременно трябва 

да участва и творец-специалист от Варна; 

  10. Община Варна да стане инициатор на създаването на асоциация 

на творците, творческите обединения и културните институти във Варна, 

която да работи за единението на творческата интелигенция и се грижи за 

разпространението на художествените ценности, създавани в нашия град; 

  11. Средствата, необходими за осъществяването на този план  да 

бъдат предвидени в бюджета на функция "Култура" за 2007 г. 

  12. Всички прояви в културния живот на Варна, както и тези по 

настоящата Програма, да минават по девиза: "Варна - кандидат за 

европейска столица на културата". 

  13. До края на м. октомври Общинският съвет да приеме цялостна 

програма на дейностите, свързани с кандидатстването на Варна за 

европейска столица на културата и да утвърди Инициативен комитет, 

които да ръководи дейността по популяризирането на идеята и за нейното 

практическо осъществяване. Програмата да бъде предварително обсъдена 

от дейците на културата, с представители на творческата интелигенция, с 

неправителствените организации и с бизнеса. 

  

  Програмата за популяризиране изкуството и културата от Варна до 

края на 2006 и през 2007 г. е утвърдена от Общинския съвет в съответствие 

с "Основни акценти в културния живот на Варна до края на 2007 г.", 

приети с решение на Общинския съвет № 3864-2(43)/12.07.2006 г. 

  

                    

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ: № 3 

  

С П И С Ъ К 

на проектите в сферата на културата и изкуството, 

които Община Варна ще финансира от общинския бюджет 

  

  1. Държавен куклен театър - Варна - за реализация на постановката 

по приказката "Красавицата и звярът" - 6 500 лв. 

  

  2. Съюз на българските журналисти - дружество "Печат" - за 

издаване на бр.8 (18) на "Варненски вестник на вестниците" - 2000 лв. 

  

 3. Димитър Илиев Атанасов - за издаване на книгата "Светът и 

циганите" - 1 500 лв. 

  

 4. Център за съвременен уличен танц - за реализация на театрално- 

мелтимедиен спектакъл "Summertime" - 2 000 лв. 

  

  5. Трифон Стоянов Трифонов - за издаване на книгата "700 

наименования от Българското Черноморие" - 1 200 лв. 

  

  6. Явор Витанов Петров - за изложба-живопис: 20 живописни платна 

- 1 000 лв. 

  

  7. Сдружение за творчество и хармонично развитие на личността  

  "Щурче" - за подготовка и реализация на нови миниатюри на театър 

"Щурче" - 1 000 лв. 

  

 8. Даниела Иванова - Димова - за реализация на проекта "От 

древността към вечността" - запис и издаване на компакт диск с 1 

сефарадски еврейски песни и кабаретни песни от А.Шьонберг - 3 500 лв. 

  

 9. Дора Кънчева - за юбилейна изложба по случай нейната 80-

годишнина и издаване на монография върху нейното творчество - 3 000 лв. 

  

  10. Екатерина Чешмеджиева - за подготовка и реализация на два 

балетни спектакъла от балетна формация в състав от 6 жени и 2 мъже - 

артисти от балета на ОФД- Варна - 12 000 лв. 

  

  11. Живко Сотиров Тодоров - за издаване на книгата за деца 

"Разковниче" - 2 000 лв. 

  



 12. Пенка Стефанова Манева - за издаване на книгата, посветена на 

музикалната педагожка Мила Михайлова - 500 лв. 

  

  13. Пламена Василева Димитрова - Рачева - за реализация на проекта 

в музея "Аладжа манастир" "Въображаемият храм" - 5 000 лв. 

  

  14. Тихомир Йорданов - за издаване на книгата с избрани творби 

"Разкази от първа ръка" - 5 000 лв. 

  

  15. Народно читалище "Васил Левски" - кв. Галата - за реализация на 

проекта "Песни за воеводите" - 3 500 лв. 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Определяне представителите на Община Варна в Съвета 

на директорите на "Централен универсален магазин - Варна"-АД, със 

седалище гр. Варна, в изпълнение на решение № 3713-2(42/09.06.2006 г. на 

Общински съвет - Варна и във връзка с писмо вх. № ОС-

2600(60)/09.06.2006 г. от "ЦУМ"-АД - точка 4 от писмото." 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

  3866-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 от ЗМСМА и в 

изпълнение на решение на Общински съвет - Варна № 371-2(42)/09.06.2006 

г. и във връзка с писмо вх. № ОС-6-2600(60)/09.06.2006 г. от "ЦУМ"-АД-

точка 4 от писмото, Общински съвет - Варна определя за представители на 

Община Варна в Съвета на директорите на "Централен универсале магазин 

- Варна"- АД, следните лица: Борислав Георгиев Желязков и Алекси 

Иванов Алексиев. 

 Общински съвет - Варна указва на "ЦУМ" АД, чрез своя 

представител, на учредителното събрание на "Централен универсален 

магазин - Варна" АД, със седалище гр. Варна, да предложи горепосочените 

лица да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите на 

новоучреденото дружество. 

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

  

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна 

 вх. № ОС-6-9302(167)/23.06.2006 г. на решение на Общински съвет - 

Варна № 3847-13(42)/09.06.2006 г. 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 33 

  

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

  3867-4. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна потвърждава свое решение № 3847-13(42)/09.06.2006 г. 

  /за - 29, против - 2, въздържали се - 2/ 

  

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Изслушване на информация от колектива, изработващ 

 Общия устройствен план на гр. Варна. 

Докл.: проф. НИКИФОРОВ - ръководител на екипа,           

изработващ Общия устройствен план на гр. Варна 

Людмил ИКОНОМОВ - управител на 

консултантски център по устойчиво развитие 

"ГЕОПОНТ-ИНТЕРКОМ"-ООД 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА НЯМА РЕШЕНИЯ. 

  

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места"относно: 

  - изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот, 

собственост на ИА "Морска администрация" в Аспарухов парк, с цел 

изграждане на трафик-кула; 

  - приемане и одобряване на план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на 

смесена обществено-обслужваща и производствено-складова зона 

"Зеленика" /СОП 05.03/ землище Галата, гр. Варна. 

   Докл.: инж. Г. ТАШКОВ - Председател ПК "Архитектура, 

    строителство, устройство, организация и развитие на 

    територията на общината и населените места" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  3868-6. На основание на чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО.35033/06.06.06г., 

Общински съвет-Варна дава съгласие за изработване на подробен 

устройствен план за ПИ 2652, по КП на 29 м.р., "Аспарухов парк", с цел 

изграждане на кула за управление на корабния трафик във Варненския 

залив. 

  Настоящото решение да се изпрати на Областния управител на 

Варненска област, с оглед осъществяване на процедурата по чл.9, ал. 3, т. 1 

от ЗУТ. 

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

 

..................................................................... 

  

 



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

  

  3869-6. 1. На основание на чл. 129, ал.1 от ЗУТ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/52/06.06.2006г., Общински 

съвет-Варна приема и одобрява План за регулация и застрояване на 

смесена обществено-обслужваща и производствено-складова зона 

"Зеленика" /СОП 05.03/ землище Галата гр. Варна. 

  

  1) Решението по т.1 да се обяви в Държавен вестник на основание 

чл.129, ал.1 от ЗУТ. 

  

  2) Инженерната инфраструктура да бъде изградена в съответствие с 

изискванията на чл. 69 от ЗУТ /изм., ДВ, бр.65 от 2003 г./ При изграждане 

и преструктуриране на промишлени и курортни зони и селищни 

образувания благоустройствените мероприятия, включително 

озеленяването, задължително се извършва от собствениците за тяхна 

сметка в рамките на урегулиран поземлен имот. 

  Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура могат да 

се изграждат за сметка на собствениците при условия и по ред, определени 

с наредба на Общинския съвет. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 19, против - 5, въздържали се - 18, отсъстват - 9/ 

  Решението не се приема. 

  

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване" относно: 

 - акредитация на "Стоматологичен център І - Варна" ЕООД; 

 - приключване на процедура по вливане на "Медико-технологична 

лаборатория - Варна" ЕООД и "Стоматологичен център Варна І - Варна" 

ЕООД; 

  - отпускане и неотпускане на еднократни помощи; 

  - бракуване на МПС собственост на "ДКЦ V - Варна Св. Екатерина"-

ЕООД; 

 - приемане на доклад за извършена самооценка на цялостната 

медицинска дейност на "ДКЦ-ІV-Варна"-ЕООД по направленията, 

критериите, показателите от Програма за акредитация на диагностично-

консултативни медицински и медико-стоматологични центрове; 

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

разходи на "Стоматологичен център І Варна"-ЕООД за 2004 г.; 

освобождаване от отговорност на управителя на "Стоматологичен център І 

Варна"-ЕООД за 2004 г.; освобождаване от отговорност контрольора на 

"Стоматологичен център І Варна"-ЕООД за 2004 г.; избор на фирма за 

извършване на одиторски контрол на "Стоматологичен център І Варна"-

ЕООД за 2005. 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ - Председател ПК 

"Здравеопазване" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 38 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  3870-7. На основание на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.86, ал.1 ЗЛЗ, чл. 

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

за акредитация на лечебните заведения с докладна записка от управителя 

на "Стоматологичен център І Варна" ЕООД с вх. № ОС-6-



9903/41/20.06.2006 г., Общински съвет Варна дава съгласие за провеждане 

на акредитационна процедура на "Стоматологичен център І Варна" ЕООД. 

 Упълномощава управителя на "Стоматологичен център І Варна" 

ЕООД д-р Даковска да извърши всички необходими действия във връзка с 

провеждане на акредитационна процедура на "Стоматологичен център І 

Варна" ЕООД. 

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

  

 3871-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 2 

от НРУПСЧОВКТД и чл. 141, ал. 1 ТЗ, във връзка с чл. 262 "д", чл. 262 "е", 

чл. 262 "т" и чл. 262ф ТЗ, Общински съвет-Варна, в качеството си 

упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на 

"Стоматологичен център 1-Варна" ЕООД и "Медико-техническа 

лаборатория 1-Варна" ЕООД Община Варна, взема следните решения: 

  1. Влива «Медико-техническа лаборатория 1-Варна» ЕООД, със 

седалище гр. Варна и адрес на управление: бул. «Съборни» № 24, рег. по 

ф.д. № 4312/1999 год. по описа на Варненския окръжен съд в 

«Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД, със седалище гр. Варна и адрес 

на управление: бул. «Съборни» № 24, рег. по ф.д. 4311/1999 год. и 

прекратява без ликвидация вливащото се «Медико-техническа лаборатория 

1-Варна» ЕООД. 

  2. Приемащото дружество «Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД 

е универсален правоприемник на прекратеното дружество "Медико-

техническа лаборатория 1-Варна" ЕООД и поема активите и пасивите му, 

описани в заключителен баланс към датата на преобразуването, изготвен 

съгласно чл. 263з ТЗ. 

  3. Общински съвет-Варна одобрява договора за преобразуване на 

"Медико-техническа лаборатория 1-Варна" ЕООД чрез вливането и в 

«Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД. 

  4. На основание чл. 262е ТЗ, Общински съвет-Варна оправомощава 

Мария Радославова Александрова, в качеството и на управляващ "Медико-

техническа лаборатория 1-Варна" ЕООД и Славка Стефанова Даковска, в 

качеството и на управляващ «Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД да 

сключат и подпишат договора за преобразуване, като подписите на 

представляващите бъдат заверени пред нотариус. 

  5. На основание чл. 262у ТЗ, Общински съвет-Варна увеличава 

капитала на приемащото дружество «Стоматологичен център 1-Варна» 

ЕООД с размера на чистата стойност на имуществото на вливащото се 

дружество, която е в размер на 40 300 лв. След извършване на 

увеличението, Община Варна ще получи дяловете от капитала на новото 

дружество, съответстващи на извършеното увеличение. 

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

увеличава капитала на дружеството с размера, посочен в т. 5 от 



настоящото решение, като след увеличението капиталът на дружеството е 

в размер на 669 200 лв., разпределен на 6 692 дяла с номинална стойност 

100 /сто/ лева всеки един, внесен изцяло като апортна вноска на Община 

 Варна-едноличен собственик на капитала на дружеството, по балансова 

стойност на всички дълготрайни материални активи, съгласно чл. 38, ал. 2 

ЗЛЗ.» 

  7. Общински съвет-Варна одобрява фирма «Свраков и Милев» ООД 

за извършване на проверка на капитала на приемащото дружество на 

основание чл. 262ф във връзка с 262л, ал. 2 ТЗ. 

  8. На основание чл. 263к ТЗ, Общински съвет-Варна задължава 

приемащото дружество «Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД да 

управлява отделно преминалото върху него имущество на вливащото се 

дружество за срок от 6 месеца от датата на обнародване на решението за 

вливане в Държавен вестник. 

  9. На основание чл. 37, ал. 5 ЗЛЗ вливането на "Медико-техническа 

лаборатория 1-Варна" ЕООД в «Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД 

да се извърши след одобрение и съгласие на Министъра на 

здравеопазването на Република България. 

  10. Трудовите правоотношения с лицата, които работят в 

преобразуващите се търговски дружества, да се уредят по реда на чл. 123 

КТ. 

  11. Задължава управителите на преобразуващите се дружества да 

извършат необходимите действия за получаване на съгласие от Министъра 

на здравеопазването, както и да извършат всички необходими действия във 

връзка с вписването на вливането в търговския регистър при Варненския 

окръжен съд, включително и да представят за прилагане към фирменото 

дело на «Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД актуален устав на 

дружеството, съобразен с приетия от Общински съвет-Варна типов устав, 

както и с извършените с настоящите решения промени. 

   /за - 35, против - 0, въздържали се - 3/ 

 

 

 

  3872-7. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, 

ал. 1, т.1 и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД и по докладна записка от д-р Галина 

Павлова - управител на "Диагностично-консултативен център V - Варна 

Света Екатерина" ЕООД, Общински съвет - Варна дава съгласие на 

"Диагностично-консултативен център V - Варна Света Екатерина" ЕООД 

да бракува следните МПС, собственост на търговското дружество с 

общинско имущество, а именно: 

 1. Москвич "Алеко"/ регистрация 1993/, закупен на 31.12.2000г. с отчетна 

стойност 1600 лв. и остатъчна /балансова/ стойност - 701 лв. 



 3. Форд Фиеста /регистрация 1990 г./, закупен на 15.08.2002 г. с отчетна 

стойност 2900 лв. и остатъчна стойност 1600 лв. и остатъчна /балансова/ 

стойност - 894 лв. 

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

  

 

 

  3873-7. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, 

ал. 1, т.1, чл. 5 и чл. 17, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и по докладна записка от 

д-р Галина Павлова - управител на "Диагностично-консултативен център V 

- Варна Света Екатерина" ЕООД, Общински съвет - Варна дава съгласие на 

 "Диагностично-консултативен център V - Варна Света Екатерина" ЕООД 

да бъдат продадени следните МПС след оценка на експерт-счетоводител, а 

именно: 

 1. Хюндай "Акцент" /регистрация 1995 г./, закупен на 24.10.2001 г. с 

отчетна стойност 6774 лв. и остатъчна /балансова/ стойност - 2487 лв. 

 2. ВАЗ /регистрация 2003 г./, закупен на 12.02.2003 г. с отчетна стойност 

8500 лв.и остатъчна /балансова/ стойност - 3541 лв. 

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

  

  3874-7. На основание на чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и по докладна 

записка с вх. № ЗР-6-9303/54/06.07.2006 г. в изпълнение на Наредба 

№18/20.06.2005 г. за критериите показателите и методиката на акредитация 

на лечебните заведение на МЗ и във връзка с решение №3007-

2/37/25.01.2006 г. на Общински съвет - Варна, Общински съвет - Варна 

приема доклада за извършената самооценка на цялостната медицинска 

дейност на "Диагностично-консултативен център ІV-Варна" ЕООД по 

направленията критериите и показателите от програма за акредитация на 

диагностично-консултативни, медицински и медико- стоматологични 

центрове. 

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

 

 

  3875-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Милен Илиев Найденов, ЕГН: 

……………, гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 16, вх.1, ап.16, молба № ЗР-

6-94.М/30/06.07.2006г - 1500 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Неходжкинов лимфром - ІV стадий. Състояние след 

миелоаблативна химиотерапия и автоложна реинфузия на стволови клетки. 

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

  

 



  3876-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на *Олга Костадинова Янева, ЕГН: 

………….., гр. Варна, ул. "Генерал Колев", №83, вх.Д, ет.6 ап.119, молба № 

РД-6-94.О/10/03.07.2006г. -1500 лв. за закупуване на лекарствени средства 

и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

синът й Ненчо Николаев Янев ЕГН: ………. Същият е с диагноза: 

Остеогенен сарком на дясна тибия. 

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

  

  3877-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Цветелина Кирилова 

Тодорова-Филипова, ЕГН: ………….. гр. Варна жк "Вл. Варненчик" бл. 

207, вх.3, ет.5, ап. 86, молба № РД-6-94.Ц/8/28.02.2006 г. - 300 лв. за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

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

капитис. Комоцио церебри. Антеролистезис С3 - С4 градус І. 

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

  

 

 3878-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Яшар Хюсеинов Хюсеинов, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. "Ботевградски проход" № 15, молба № СДЖ-6-

94.Я/2/23.02.2006 г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Ревматична болест на митрална клапа. Ревматичен сърдечен 

порок. Високостепенна митрална стеноза. Умерена митрална 

инсуфициенция. Абсолютна аритмия при предсърдно мъждене. ХТСН - ІІІ 

ф.к. 

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

  

 

 3879-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Стефчо Иванов Иванов, ЕГН: 

……………., гр. Варна, ул. "Черни връх" № 31, молба вх. № РД-6-

94.С/25/03.02.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Лека олигофрения - средна степен дебилност. Захарен диабет 

тип ІІ с периферни съдови усложнения. Диабетна гангрена по дорзалната 

повърхност на ляво ходило. 

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

  

 



  3880-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Недка Стоянова Комаровска, ЕГН: 

………………, гр. Варна, ж.к "Изгрев" бл.4, ет.1, ап.1, молба вх. № ОС-6-

94.Н /1/02.02.2006 г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Стар инфаркт на миокарда. Сърдечна недостатъчност ІІ ф.к. 

Двустранна сенилна катаракта. Спондилоза на гръдни и поясни прешлени. 

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

  

 

  3881-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Марийка Иванова Иванова, ЕГН: 

……………, гр. Варна, ул. "Перник", бл. 2, вх. Б, ет.1, ап.16, молба вх. № 

ЗР-5-94.М/40/20.12.2005 г.- 200 лв за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Холециститис хроника калкулоза. Херния параумбиликалис. 

Статус пост херниотомам ет пластикам париетис абдоминис. 

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

 

 

 

  3882-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на *Иринка Колева Киркорова, ЕГН: 

……………, гр. Варна, кв. Младост бл.113,вх.5 ет.2 ап. 75, молба вх. № РД-

5-94.И/200/29.11.2005 г. - 250 лв за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

дъщеря й Наска Киркорова Киркорова, ЕГН: …………... Същата е с 

диагноза: Захарен диабет ІІ тип. Диабетна ретинопатия. Диабетна 

полиневропатия. Молителката е с диагноза: Фрактура коли феморис 

синистра. Фрактура коли хумери декстра. Абсолютна аритмия при 

предсърдно мъждене. 

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

  

 

  3883-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Петър Гочев Огнянов, ЕГН: …………., 

гр. Варна кв. "Аспарухово", ул. "Браила" № 3, молба вх. № ЗР-6-

94.П/1/31.01.2006 г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза ХОББ -бронхитна форма. Хемороидална болест. Двустранна 

 коксартроза и гонартроза. Хронична сърдечна недостатъчност - ІІ ф. к. 

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



  

  3884-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Донка Рачева Иванова, ЕГН: …………., 

гр. Варна, бул. "Сливница", бл. 170, вх.Б, ет.7, ап.72, молба вх. № ЗР-5-

94.Д/5/22.06.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Счупване на долния край на бедрената кост закрито вдясно. 

Счупване на раменна кост вляво. ХОББ. Хронична сърде Двустранна 

гонартроза. 

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

  

 

  3885-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Зейнеп Яшар Али, ЕГН: ……………, с. 

Каменар, ул. "Бреза" № 23, молба вх. № СДЖ-5-94.З/3/23.03.2005 г.- 100 

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

частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Бъбречно-

каменна болест. Миома на матката. Съпругът й Ангел Георгиев Иванов, 

ЕГН: ………… е с диагноза: Двустранна пневмосклероза. Хронична 

дихателна недостатъчност І-ва ст. Дискова херния L4 L5. 

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

  

 

  3886-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Еленка Стефанов Стоянова, ЕГН: 

……………, гр. Варна, кв. "Чайка", бл. 12, ап.43, с молба № РД-5-

94.Е/117/07.11.2005 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 бедрената шийка закрито вляво. Хипертонична 

 болест ІІ-ри ст. 

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

  

 

  3887-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Фатма Кемал Исмаил, ЕГН: …………, 

гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Горна студена" № 48, ет.2, молба вх. № 

ЗР-5-94.Ф/4/13.09.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Тиреотоксична струма. Тиреотоксикоза. Състояние след 

резекцио субтоталис гландуле тиреоидее. 

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

  

 



  3888-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Недялко Калев Недялков, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. "Д-р Басанович", бл. 10, ап. 80, молба вх. № РД - 

6-94.Н/64/25.04.2006 г.- 3000 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

 консумативи, които не се или частично се реимбурсират о  НЗОК за синът 

му Явор Недялков Калев, ЕГН: …………... Същият е с диагноза: Контузио 

корпорис. Контузио колумне вертебралис. Контузио медуле спиналис парс 

торацика. Фрактура луксация на Тн 10 прешлен. Параплегия инфериор. 

 Контузио торацис. Контузио пулмонис. Фрактура косте. Хемоторакс. 

Декомпенсирана ламинектомия и метална стабилизация. 

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

  

 

  3889-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Елисавета Фердинандова Михайлова, 

ЕГН: ………………, гр. Варна, ул. "Акад. Никола Обрешков" № 16, молба 

вх. № РД-5-94.Е/99/12.09.2005 г.- 100 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК за дъщеря й Албена Елисаветова Фердинандова, ЕГН: …………... 

Същата е с диагноза: Чести бронхити с обструктивен синдром. 

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

  

 

  3890-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Сийка Маринова Минчева, ЕГН: 

…………, гр. Варна к-с "Победа" ул."Флора" № 8, вх. А, ет.3, ап. 10, молба 

вх. № РД-5-94.С/300/22.11.2005 г. - 100 лв за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Шизофрения-параноидна форма. Промяна на 

личността. 

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

  

 

  3891-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Емилия Красимирова Мирчева, ЕГН: 

……………, гр. Варна, ул. "Карамфил", бл. 11, ет.4, ап. 15, молба вх. № ЗР-

5-94.Е/8/19.09.2005 г. - 100 лв за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Параноидна шизофрения. Непрекъснато протичане. 

Параноиден синдром. Промяна на личността. 

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

 



  3892-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Тодор Христов Петров, ЕГН: …………, 

гр. Варна, кв. "Трошево", бл. 15, вх.А, ап. 3, ет.1, молба вх. № ОС-6-

94.А/20/29.05.2006г.-100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Хипертонична болест ІІІ-ти ст. Хронична сърдечна 

недостатъчност ІІІ-ти ф.кл. Паркинсонова болест. Диабетна 

полиневропатия. Афективно разстройство. Катаракта сенилис окули 

утриускве. Подагрозен артрит. 

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

  

 

  3893-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Стефана Миланова Балтаджиева, ЕГН: 

…………, гр. Варна, к.к "Свети Св. Константин и Елена", местност 

"Манастирски рид" № 214, молба вх ЗР-5-94.С/18/16.09.2005 г.- 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Фракстура коли 

 феморис декстра. Органично мозъчно разстройство на 

 личността. ХЛСН ІІ-ри ф.к. Захарен диабет тип ІІ. 

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

  

 

 3894-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Ганка Денчева Калчева, ЕГН: 

………….., Варна, ж.к. "Младост", бл. 127, вх.6, ет.4, ап.67, молба вх. № 

ЗР-5-94.Г/9/21.11.2005 г.-150 лв е за закупуване на лекарствени средства и 

 консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК Същата 

е с диагноза: Сколиоза на гръбначен стълб сизразена левостранна ребрена 

гърбица. Двустранна коксартроза. Остеопороза. Състояние след фрактура 

на ребра. 

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

  

 

  3895-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Димитър Илиев Димитров, ЕГН: 

……………., гр. Варна, ул. "Младежка", бл.55, вх.Ж, ет.8, ап. 32, молба вх. 

№ ЗР-5-94.Д/16/14.12.2005г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени средства 

и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същият е с диагноза: Счупване на диафизата на лъчавата кост закрито в 

дясно. 

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



  

  3896-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпускана Христо Иванов Косев, ЕГН: ………….., 

Варна ул. "Атанас Манолов" № 5, молба вх. № ЗР-5-94.Х/8/05.12.2005 г.- 

200 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се 

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

Злокачествено новообразувание на пикочния мехур. Неспецифична 

хематурия. 

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

  

 

  3897-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Трайка Йорданова Троева, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв.Владиславово, бл. 406, вх.21, ет.2, ап.28, молба вх. № 

 РД-5-94.Т/116/07.11.2005 г.- 100 лв. за закупуване на лекарствени средства 

и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същата е с диагноза: Ангиодисплазия вена субклавия синистра. 

Флеботромбозис хроника мани син. Камерна екстрасистулия - аритмия. 

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

  

 

  3898-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпускана Димитър Атанасов Георгиева, 

ЕГН:……….., Варна, ул. "Елин Пелин" № 16, молба ЗР-5-94. 

Д/14/17.11.2005 г.- 200лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Захарен диабет с периферни съдови усложнения. Гангрена 

педис декстра.Състояние след подбедрена ампутация в дясно. Еризипелас 

 крурис синистра. СН ІІ-ри ф.к. 

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

  

 

 3899-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпускана Анка Ангелова Станчева, ЕГН: 

…………….., Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", ул. "Светослав Минков" 

№ 48, молба вх. № РД-6-94.А/25/09.02.2006г.- 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК за синът й Севдалин Анков Станчев с 

ЕГН:…………... Същият е с диагноза: Респираторно афективни гърчове. 

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

  

 



  3900-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпускана Геновева Матеева Йорданова, ЕГН: 

……….., гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. "Боян Илиев" № 22, молба вх. 

№ РД-5-94.Г/136/08.09.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Хроничен пиелонфрит. Хроничен гастрит. 

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

  

 

 3901-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпускана Ася Алексиева Асенова, ЕГН: 

………….., Варна кв. "Аспарухово", ул. "Розова долина" № 74а, молба 

вх.№ ЗР-5-94.А/24/20.09.2005г. - 100лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Бронхиална астма - тежка. Разпространена 

пневмосклероза-тежка форма. 

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

  

 

  3902-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпускана *Величка Василева Христова, ЕГН: 

……….., гр. Варна кв. "Вл. Варненчик", ул. "Боян Илиев" № 22, молба 

вх.№ РД-5-94.В/165/08.09.2005 г. - 150лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Хроничен пиелонефрит. Хидронефроза І-ва 

ст. в ляво. След тотална хистеректомия по повод миома. 

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

 

 

  3903-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Мария Костова Димитрова, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Вилите" № 76, молба вх.№ 

ЗР-6-94.М/4/26.01.2006г. - 150лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: ХОББ. Пневмосклероза - чести пневмонии. 

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

  

 

 3904-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Ибрям Ахмед Али, ЕГН: ……….., гр. 

Варна, кв. "Владиславово" бл. 404, вх.8, ет.1, ап. 51, молба вх. № РД-5-

94.И/154/13.09.2005г. - 150лв. за закупуване на лекарствени средства и 



консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: ИБС - антеросептален миокарден инфаркт в хроничен стадий. 

Загарен диабет тип ІІ Диабетна ретинопатия. Диабетна полиневропатия. 

Диабетна нефропатия. Чернодробна стеатоза. 

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

  

 

 3905-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Филка Колева Москова*, ЕГН: 

………………., гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ул. "Гургулят" № 22, 

молба вх. № ЗР-5-94.Ф/5/14.09.2005г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК за синът й Илко Максимов Москов с ЕГН: **********. Същият е с 

диагноза: Детска церебрална парализа. Съпругът й Максим Данаилов 

Москов с ЕГН: ……….. е с диагноза: Състояние след ЧМТ с мозъчна 

контузия и черепна фрактура. Остатъчна лека десностранна спастична 

хемипареза. 

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

  

 

  3906-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Славка Вълчева Иванова, ЕГН: 

……………, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл. 20, вх.13, ап.18, молба вх.в 

№ ОС-5-94.С/43/10.08.2005г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същият е с диагноза: Коксартрозис декстра деформанс - тежка 

степен. 

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

  

 

  3907-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Зюмбюлка Алдинова Шекерджиева,  

ЕГН: …………….., гр. Варна,ул. "Калач", № 48, молба вх. № РД-5-

94.З/40/28.10.2005г.- 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: ХОББ - бронхитна форма - тежка степен. Разпространена 

пневмосклероза. Хронична левостранна СН - ІІ-ри ф.к. 

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

  

  

3908-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Атанаска Андонова Кирова, ЕГН: 



…………, гр. Варна, кв. "Младост", бл. 111, вх.2, ет.2, ап.20, молба вх. № 

РД-5-94-А/205/22.01.2005 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Застойна СН. Стар инфаркт на миокарда. 

Стенокардия. Мастектомия синистра. Посттравматична енцефалопатия. 

Субтотална перфорация на тъпънчето на лявото ухо. Хроничен отит в 

ляво. 

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

  

 

  3909-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Митко Илиев Петков, ЕГН: ………., гр. 

Варна, ж.к "Младост" бл. 118, вх.1, ап. 118, молба вх. № ЗР-5-94-

М/39/15.12.2005 г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Старческа нуклеарна катаракта на дясното око - 

следоперативно усложнение. 

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

  

  3910-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Юхапер Капрелова Закарова, ЕГН: 

……………, гр. Варна, к-с "Младост" бл.106, вх.8, ап. 4, молба вх. № ЗР-5-

94-Ю/5/31.10.2005 г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: ИБС. Миокарден инфаркт в хроничен стадий. Хронична СН 

ІІ-ри ф.к. Хроничен пиелонефрит. Състояние след резекция на стомаха по 

повод дуоденална язва. Състояние след холецистектомия. 

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

  

 

  3911-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Захари Иванов Петров, ЕГН: 

……………, гр. Варна, ул. "Подвис" бл. 32, вх.Б, ап.27, молба вх. № ЗР-5-

94.З/3/29.09.2005г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: МСБ. Мултиинфарктна енцефалопатия. Състояние след 

пореден мозъчен инсулт в територията на лява средномозъчна артерия. 

Остатъчна десностранна централна хемипареза. Захарен диабет ІІ-ри тип. 

Диабетна полиневропатия. Катаракта матура околи утриускве. 

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

  

 



  3912-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Роза Ангелова Стефанова, ЕГН: 

……………., гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Браила" № 53, молба вх. № 

ЗР-5-94.Р/23/13.09.2005г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: ХБ ІІІ-ти ст. Захарен диабет. Флебит на дясна подбедрица. 

Дискова херния L 5 - S1. Хеморагичен цистит. 

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

  

 3913-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна отпуска на Невена Иванова Бояджиева, ЕГН: ……….., гр. 

Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Н. Будители" № 49, вх.49, ап. 138, ет. 8, 

молба вх. № ОС-6.94.Н/5/23.02.2006г.-300лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Мононевропатия на нервус ишиадикус с лезия 

по демиелинизиращ тип. Цервикоартрозис С 5- С6. Спондилоартрозис. L4 

- L5. 

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

  

  3914-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Димитра Петрова Андонова, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. "Боян Илиев" № 22, молба вх. № ЗР 6-94.-

Д/2/19.01.2006г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК Същата 

е с диагноза: Са ларингис. Ст. пост ларингектомия, трахеотомия. 

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

  

 3915-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Даниела Иванова Попова, ЕГН: 

…………, гр. Варна, ж.к "Младост" бл. 125,  вх.3, ет.1, ап. 49, молба вх. № 

ЗР-6-94.Д/3/20.01.2006 г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи,които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Херния ингвиналис декстра. Ст. пост фрактурам ет 

рефрактурам субтрохантерика феморис декстра. Коксартрозис ет 

гонартрозис. 

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

  

 3916-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна отпуска на Дена Асенова Вълчова, ЕГН: ……….., гр. Варна, 

бул. "Хр. Ботев" № 6, вх.Б, ет.3, ап.23,. молба вх.№ РД-6-

94.Д/37/13.02.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 



е с диагноза: Са на лявата млечна жлеза. Състояние след мастектомия. 

Лъчетерапия. Хирургична екстракция на зъбите с извършена анестезия. 

Двустранен неврит на слуховия нерв. 

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

  

  3917-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Красимир Асенов Христов, ЕГН: 

…………., гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Гарибалди" № 11, молба РД-6-

94.К/14/25.01.2006г. -100лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: МСБ. Състояние след ИМИ в ЛММХ и дясна окципитална 

област. Захарен диабет ІІ тип - на инсулин. Диабетна ретинопатия и 

полиневропатия на долни крайници. 

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

  

  3918-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Наско Илиев Мишев, ЕГН: ………., гр. 

Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Кирил и Методий", № 36, вх. Д, ет.8, ап. 131, 

молба РД-6-94.Н/2/04.01.2006 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 - преден в хороничен 

стадий. Коронарна атеросклероза - двуклонова болест. Пълен ляв бедрен 

блок. Абсолютна аритмия при хронично предсърдно мъждене. Хроничн  

левостранна сърдечна недостатъчност - ІІІ-ти ф. к. Ингвинална херния -

двустранна. Варици на дясна подбедрица. 

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

  

  3919-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Румен Филипов Христов, ЕГН: 

……….., гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Дойчин войвода" № 7, молба вх. 

№ ЗР-6-94.Р/1/16.01.2006 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства 

и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същият е с диагноза: ХОББ - бронхитна форма. Стенокардия. Сърдечна 

недостатъчност. 

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

 

  3920-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Иван Тодоров Маринов, ЕГН: 

…………… , гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Кичево" № 15, молба вх. № 

ЗР-6-94.И/1/20.01.2006г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Исхемичен мозъчен инсулт. Мултиинфарктна  



енцефалопатия. Десностранна централна хемипареза. Калкулус везице 

уринарие. 

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

  

  3921-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Енко Костов Енков, ЕГН: ……….., гр. 

Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Вилите" № 76, молба вх. № ЗР-6-

94.Е/4/17.01.2006 г.- 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК Същият 

е с диагноза: Хипертонична болест ІІІ ст. умерено висока степен. ИБС -

ритъмно проводна форма. Абсолютна аритмия при предсърдно мъждене. 

ХОББ - бронхитна форма. 

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

  

 3922-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Надежда Тошкова Атанасова, ЕГН: 

…………, гр. Варна, ул." Боримечката" № 1А, молба с вх. № ЗР-6-

94.Н/1/16.01.2006г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Тежко психично разстройство. Протрахирано вирусно 

заболяване. Многодетна майка с десет деца. 

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

  

  3923-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Ангел Асенов Христов, ЕГН: 

………….., гр. Варна ул. "Д-р Селименски" № 77, молба вх. № ОС-6-

94.А/1/05.01.2006г. -100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: ИБС. Ангина пекторис при усилие ІІІ ф.к. Прекаран 

миокарден инфаркт - задно - долен и базален. Коронарна атеросклероза. 

Аортна регургитация ІІ ст. Херия на линия алба. 

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

  

  3924-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Михаил Северинов Маринов, ЕГН: 

…………, гр. Варна, ул. "Самарско знаме"№ 22А, молба вх. № РД -6-

94.М/18/24.01.2006г. - 150лв за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Неврална мускулна атрофия напреднал стадий. Тежка долна 

вяла парапареза. Захарен диабет. 

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

  



  3925-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Роза Ангелова Асенова, ЕГН: 

………….., гр. Варна, кв. "Владиславово", ул. "Станислав Доспевски" № 7, 

молба вх. № РД-6-94.Р/13/31.01.2006 г. -150 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Камелия Асенова Атанасова, ЕГН: 

…………. Същата е с диагноза: Двустранна вродена катаракта. Афакия 

окули утриускве Луксацио коксе конгенита утриускве. Ретардацио 

менталис. 

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

  

  3926-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Ахмед Бекир Сали, ЕГН: ……….., гр. 

Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Джузепе Гарибалди" № 4, молба вх. № ЗР -6-

94.А/3/17.01.2006 г.- 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Медианна дискова херния L 5 -S1. Състояние след исхемичен 

мозъчен инсулт в територията на дясна средномозъчна артерия. 

Левостранна латентна хемипареза. Хроничен цистит. 

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

  

  3927-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Гатьо Стайков Гатев, ЕГН: …………. 

гр. Варна, ул. "Дрин" бл. 59 ет.6, ап. 20, молба вх. № РД-6-

94.Г/4/09.01.2006 г. -300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Хронична бъбречна недостатъчност. Захарен диабет - ІІ тип. 

Диабетна ретинопатия. Диабетна полиневропатия. Диабетна 

макроангиопатия. Диабетна нефропатия, хроничен пиелонефрит. ИБС. 

Миокарден инфаркт в хроничен стадий. 

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

  

  3928-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Кера Петкова Иванова, ЕГН: 

………….., гр. Варна, ул. "Магнолия" № 9, ет.5, ап. 11, молба вх. № ЗР -6-

94.К/1/10.01.2006 г – 400 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Хроничен пиелонефрит. Терминална хронична бъбречна 

недостатъчност. Периодична хемодиализа. Симптоматична хипертония. 

Хиперлипидемия. 

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

  



 3929-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Цветанка Маринов Антонова, ЕГН: 

……………, гр. Варна, ул. "Кап. Райчо" № 107, молба вх. № ЗР-6-

94.Ц/1/25.01.2006 г. -200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Исхемична болест на сърцето. Миокарден инфаркт в 

хроничен стадий. Хронична сърдечна недостатъчност ІІ ф. к. 

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

  

 3930-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Борис Янков Йорданов, ЕГН: 

………….. гр. Варна, ул. "Сливница" 114, ет.3, ап.9, молба вх. № ЗР-6-

94.Б/1/24.01.2006 г. -100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Хипертрофия на простатна жлеза. Миопие екцесива, 

дегенератива окули утриускве. 

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

  

 3931-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Ахмед Осман , гр. Варна, ул. "Звезда" 

№ 16, молба вх. № ЗР-6-94.А/5/17.01.2006 г. -200 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Захарен диабет ІІ тип. 

Диабетна ретинопатия. Диабетна невропатия. ИБС. АП ІІ-ІІІ ф. кл. 

Миокарден инфаркт в хроничен стадий. Ревматизъм в неактивна фаза ІV 

ст. Хронична сърдечна недостатъчност ІІІ-ти ф.к. Медианна дискова 

херния. Левостранна латерална дискова херния. ХОББ - бронхитна форма. 

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

  

  3932-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Андрей Вълканов Рашков, ЕГН: 

………., гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Браила" № 33, молба вх. № ЗР -6-

94.А/12/20.02. 2006г. -100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Медианна дискова херния на L 5 - S1 с двустранен 

 лумбосакрален радикулерен синдром. ХОББ - бронхитна форма. 

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

  

  3933-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Валя Димитрова Атанасова, ЕГН: 

……………., гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Браила" № 33, молба вх. № 

ЗР-6-94.В/3/23.02.2006г. -100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 



консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Захарен диабет тип ІІ. Хипертонична болест ІІ-ри ст. 

Хронична сърдечна недостатъчност ІІ-ри ф. к. 

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

  

  3934-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Димитричка Георгиева Николова, ЕГН: 

………….., гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Народни будители" 47, ет.2, 

ап.79, молба вх. № ЗР-6-94.Д/21/02.2006 г. - 150 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Са глануле маме син. 

Състояние след мастектомия синистра. Дискова херния на ниво L4-L5 и 

L5-S1. Хиперплазия гландуларис ендометрии. 

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

  

  3935-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Фроска Миткова Йосифова, ЕГН: 

…………, гр. Варна, ул. "Под игото", № 25, молба вх. № ЗР-6-

94.П/1/27.02.2006 г. -100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Пелвеоперитонитис. Пункцио кави дугласи. ХБ - І-ІІ ст. 

Апендектомия. 

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

 

 3936-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Анка Томова Йорданова, ЕГН: 

………….., гр. Варна ул. "Доброволци" вх. 15, ет.6, ап.39, молба вх.№ РД-

6-94.А/14/25.01.2006 г. - 150 лв за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Хроничен пиелонефрит. Шийна спондилоза и остеохондроза. 

Състояние след хистеректомия по повод миома. Тиреоидит на Хашимото - 

хипотиреоиднонодозна форма. 

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

  

 3937-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА,Общински 

съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Митка Желева Недева, ЕГН: 

………………, Варна, жк. "Вл. Варненчик", бл. 214, вх.6, ет.5, ап.173, 

молба вх. № ЗР-5-94.М/36/29.11.2005 г. Същата е със старческа катаракта 

 - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

 



  3938-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощна Цанка 

Димитрова Николова, ЕГН: …………….., гр. Варна, кв. "Владиславово" бл. 

308, вх.11, ап.2, ет.1, молба вх.№  РД-5-94.Ц/42/21.11.2005 г. Същата е със 

старческа нуклеарна катаракта на дясното око. ХБ ІІІ-ти ст - няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

 3939-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощна Божко 

Митков Желев, ЕГН: ……….., гр. Варна кв. "Владиславово" ул. "Гургулят" 

№ 12, молба вх. № 

 РД-5-94.Б/68/12.09.2005 г. Същият е с аблацио ретине окули декстра. 

Миопия екцесива дегенератива окули утриускве - няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

 

  3940-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Руса 

Димитрова Сарандева, ЕГН: ……………, гр. Варна, ул. "Стенка Разин" № 

5, молба вх. № ЗР-5-94.Р/27/28.11.2005 г Същата е с ИБС. АП - ІІІ ф.к. 

Хипертонична болест - ІІІ ст. висока степен. Захарен диабет. 

Полиневропатия, ретинопатия, ангиопатия диабетика. Двустранно 

разширени вени. Глаукома на двете очи - няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

  

  3941-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Руска 

Красимирова Филипова, ЕГН: ………….., гр. Варна, жк "Вл. Варненчик" 

ул. "Боян Илиев" № 6, молба вх. № РД-5-94.Р/130/16.11.2005 г., дъщеря й 

Сара Рускова Красимирова, ЕГН: ………... Същата е Бронхопневмония 

декстра и анемия секунадиа от 2004 - няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

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

  

  3942-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Жана 

Демирова Манолова, ЕГН: ……………., гр. Варна, кв. "Владиславово" бл. 

401, вх. 10, ет.6, ап. 181, молба вх. № СДЖ-5-94.Ж/3/28.11.2005 г. Същата е 

Поясна дископатия L5 - S1. Десностранен симптоматичен дискогенен 

радикулерен синдром. Перонеална пареза вдясно. Епикризата е от 1996 г. - 



 няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

  3943-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Иванка 

Красимирова Кирова, ЕГН: …………, гр. Варна, ул. "Боян Илиев" №, 6, 

молба вх. № РД-5-94.И/185/08.11.2005 г., за дъщеря й Елиза Иванова 

Красимирова, ЕГН: …………….. Същата е Бронхопневмония декстра. 

Анемия - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

 3944-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА,Общински 

съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Албена Илиева Иванова,  

ЕГН: …………., гр. Варна кв. "Аспарухово", ул. "Горна студена" № 63, 

молба вх. № СДЖ-5-94.А/20/19.12.2005 г., за синът й Илия Кирилов 

Стоянов, ЕГН: …………... Същият е с травма на дългия екстензорен 

мускул на пръст и сухожилията на ниво глезен и стъпало в ляво - няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

  3945-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Светлана 

Стефанова Моканова, ЕГН: ……………, гр. Варна, кв. "Владиславово" ул. 

"Станислав Доспевски" № 5, молба вх. № РД-6-94.С/16/31.01.2006 г. Синът 

й Цветан Манчев Моканов, ЕГН: ………... Същият е с артефакия пост 

катарактам трауматика ет макула корнее окули син. Страбизмус дивергенс 

окули синистри - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

  3946-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Марин 

Георгиев Костов, ЕГН: …………….., гр. Варна, ул. "Черешово топче" № 

21, молба вх. № ЗР-6-94.М/3/17.01.2006 г. Същият е с етанолова 

чернодробна цироза - субкомпенсирана. Хроничен калкулозен 

пиелонефрит. Състояние след резекция на стомаха по повод на дуоденална 

язва. ХОББ - бронхитна форма - няма основание за отпускане на средства 

за лечение. 

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

  

  3947-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на. Златина 

Кирилова Ставрева,  ЕГН: ………., гр. Варна кв."Владиславово", ул. 



"Гургулят" № 30, молба вх. № РД-6-94.З/2/26.01.2006 г. за дъщеря й Джина 

Златинова Кирилова, ЕГН: …………. и за синът й Михаил Великов Илиев, 

ЕГН: …………….. Същата е с: Бронхиална астма. Същият е с епилепсия - 

няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

  3948-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Бойка 

Томова Иванова, ЕГН: ………., гр. Варна, кв  "Владиславово" ул. 

"Гургулят" № 27, молба вх. № 

 РД-6-94.Б/4/26.01.2006 г., за дъщеря й Виолета Бойкова Томова, ЕГН: 

………….. Същата е с тежка умствена изостаналост - няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

  

  3949-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Йовка 

Георгиева Янева, ЕГН: ………….., гр. Варна, кв. "Владиславово" бл. 402, 

вх.13, ет.5, ап.265, молба с вх. № РД-6-94.Й/6/26.01.2006 г. Същата е с 

двустранна коксартроза. Артрозис радио карпалис декстра - няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

  3950-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Марийка 

Алексиева Златарева, ЕГН: ……………., гр. Варна, ул. "Тихомир", № 30, 

молба вх. № СДЖ-6-94.М/1/11.01.2006 г. Същата е с Бронхиална астма - 

атопична форма. Захарен диабет тип ІІ. Ретинопатия диабетика. 

Полиневропатия. Катаракта сенилис окули утриускве. Сърдечна 

недостатъчност - ІІІ ф.к. Абсолютна аритмия. Паркинсонова болест - няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

  3951-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Анка 

Вълканова Рашкова, ЕГН: …………., гр. Варна кв. "Аспарухово", ул. 

"Браила" № 33, молба вх. № ЗР-6-94.А/11/16.02.2006 г Същата е с 

бронхопневмония декстра. ИБС. АП при усилие ІІ-ри ф.к. Хипертонична 

болест - ІІІ-ти ст. Хронична сърдечна недостатъчност-ІІ-ри ф.к. Хроничен 

калкулозен пиелонефрит. ХОББ. Двустранна пневмофиброза. Варици на 

подбедриците - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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



 

 3952-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Елка 

Юриева Чавдарова, ЕГН: …………, гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. 

"Браила" № 57, молба вх. № РД-6-94.Е/15/20.02.2006г. Същата е със 

състояние след апендектомия - няма основание за отпускане на средства за 

 лечение. 

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

  

 3953-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Яшар 

Нурхан Мехмед, ЕГН: …………., гр. Варна, ул. "Ангеларий" № 30, молба 

вх. № РД-5-94.Я/43/21.11.2005 г., за майка му Кадрие Яшар Хюсеин, ЕГН: 

………….. Същата е с тумор в ляв яйчник. Мета - черен дроб, бели 

дробове. Анемичен синдром. През м.ноември 2005 г. майката е починала 

 - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

  3954-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Иванка 

Георгиева Петкова, ЕГН: ……………., гр. Варна, ул. "Милосърдие" бл.9а, 

вх.а, ап.13, ет.2, молба вх. № РД-5-94.И/152/07.09.2005 г. Същата е с МСБ. 

Състояние след мозъчен инсулт - инфаркт. Сърдечна недостатъчност І-ІІ-

ри ф.к. Остатъчна левостранна хемипареза. Двустранна гонартроза - няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

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

 

  3955-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет - Варна отпуска финансова помощ на Асен 

Вътов Кунчев, ЕГН …………. от гр. Варна, ул. "Войнишка", №7, вх.Б, ет.3, 

ап.5, молба вх. № ЗР-6-94.Е./15/15.06.2006 г. в размер 1500 лв. за 

покриване на разходи за лечение на починалата му съпругата Еленка 

Петрова Кунчева, ЕГН: …………., извършени преди смъртта й. Същата е 

била с диагноза: Изострена хронична левостранна сърдечна 

недостатъчност ІІІфункционален клас по NYHA. Дегенеративнааортна 

стеноза. Митрална регургитация ІІ степен. Ляв преден хеми 

блок.Хипертонична болест ІІІ стадий, умерено висока степен, сърдечна 

форма. Хипертонично сърце. Хиперхолестеролемия. 

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

 

  3956-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на Светлана Пламенова Проданова, ЕГН: 



……………, гр.Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл. 406, вх. 16, ет.3, ап. 9, молба 

вх. № ЗР-6-94.С/19/26.06.2006 г. - 2000 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Вродена артериовенозна деформация на 

десния долен крайник /артериовенозни фистули, хипердинамични: дясна 

седалищна част, коляно, цялата долна част на крака и стъпалото, мускулна 

атрофия, кожни некрози и улцерации в долната част на крака глезена и 

стъпалото, инфектирани некрози около стъпалото/, емболизация на една А-

V фистула на дясно бедро, ампутация на дясна подбедрица. 

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

  

  3957-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на Невяна Георгиева Иванова, ЕГН: 

**********, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Кирил и Методий" № 75А, 

молба вх. № ЗР-6-94.Н/4/27.03.2006 г. - 500 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК за съпругът й Галю Енчев Иванов с 

ЕГН:…………... Същият е с диагноза: ИБС. Остър миокарден инфаркт - 

долен в подостър стадий, след фибринолиза с рапилизин. Коронарна  

атеросклероза - едноклонова болест. Хипертонична болест ІІІ ст. умерено 

висока степен, сърдечна форма. Хипертонично сърце. Хроничен 

перикарден излив. Хиперлипидемия. 

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

  

  3958-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Анастасия Дончева Петкова, ЕГН: 

…………, гр. Варна, район "Младост", ул. "Вярност, № 15, молба вх. № 

РД-6-94.А /36/21.02.2006 г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства 

и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същата е с диагноза: Болест на Алцхаймер. Тежко изразен психоорганичен 

синдром. 

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

 

  3959-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна отпуска на Гинка Гатева Дечева, ЕГН: ………….., 

гр. Варна, кк "Златни пясъци", общежитие "Светулка", стая 8, молба вх. № 

 РД-6-94.Г/51/09.03.2006г. - 200лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Двустранна гонартроза. Десностранна коксартроза. 

Хипертонична болест ІІ ст. лека степен. Ангиопатия ретине хипертоника. 

Дискенезия на жлъчен мехур. Кисти на десен бъбрек. Левостранна 

нефролитиаза 

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



  

  3960-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет-Варна отпуска на Людмила Христова Филипова, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. "Александър Рачински" № 8, молба вх. № РД-6-

94.Л/16/15.03.2006г. - 250 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Параноидна шизофрения.Пристъпно-прогредиентно 

протичане. Халюцинаторно-параноиден синдром. Начална промяна на 

личността. 

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

  

 3961-7. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Наталия Руменова Самуилова, 

ЕГН: …………, гр. Варна ул."Найчо Цанов" № 85, молба вх. № РД-6-

94.Н/38/15.03.2006 г.- 300лв за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза исхемична болест на сърцето, остър миокарден инфаркт-

долен, постинфарктна ангина пекторис. Хипертонична болест ІІІ ст., 

висока степен, сърдечна форма, хипертонично сърце. Дислипидемия. 

Захарен диабет ІІ тип със затластяване, ло контрол. 

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

  

 3962-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на  Димитър Йорданов Гайчев, 

ЕГН: ……………, гр.Варна ул. "Подп.Калитин" 36, ап. 41, ет.7, молба вх. 

№ ЗР-6-94.Д/14/10.04.2006 г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК за съпругата му Мария Парканска Гайчева с ЕГН:……………... 

Същата е с диагноза:Състояние след Хипертонична болест сърдечно-

мозъчна форма. Мозъчен инфаркт. мозъчен инсулт - интратцеребрален 

хематом в лява голяма-мозъчна хемисфера. Десностранна централна 

хемиплегия. Моторна афазия на Брока. Хипертонична болест ІІІ ст. висока 

степен хеморагичен. 

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

  

 3963-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на  Мелине Оник Пулева, ЕГН: 

…………., Варна, жк "Чайка" бл. 68, вх.Г, ет.3, ап.34, молба вх. № РД-6-

94.М/52/21.02.2006 г - 250 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Хронична сърдечна недостатъчност - ІІІ ф.к. ИБС - АП ІІІ ф.к. 

Хипертонична болест ІІІ ст. висока степен, СМФ. Артефакия на ляво око. 



Катаракта на дясно око. ХОББ - бронхитна форма. Разпространена 

пневмосклероза. Артрозна болест - спондилартроза. Гръдна кифосколиоза. 

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

  

  3964-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Йорданка Тодорова Божкова, 

ЕГН ……………, гр. Варна, ул. "Гургулят" № 12, молба № РД-6-

94.Й/13/03.02.2006 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

съпругът й Тихомир Божков Аргиров, ЕГН: …………... Същият е с 

диагноза: Олигофрения. 

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

  

  3965-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Гинка Симова Събева, ЕГН: 

…………….., гр. Варна ул. "Пробуда" № 111, молба вх. № РД-6-

94.Г/32/16.02.2006 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Двустранна микронефролитиаза, хроничен калкулозен 

пиелонефрит, симптоматична анемия, умерена ХБН. Нодозна струма. 

ХОББ. 

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

  

  3966-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Лиляна Иванова Димитрова, 

ЕГН: ……………., гр. Варна, жк "Вл. Варненчик" бл. 32, вх.2, ет. 3, ап. 54, 

молба вх. № РД - 6-94.Л/8/09.02.2006 -300 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК, за синът й Денис Лилянов Димитров с ЕГН: ……………. Същият е 

с диагноза: Бронхиална астма-средно тежка форма. 

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

  

 3967-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от  

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Цветанка Илкова Михайлова, 

ЕГН: ………….., гр. Варна, ул. "Боян Илиев" № 21, молба вх. № РД-6-

94.Ц/4/02.02.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

съпругът й Андрей Михайлов Маринов с ЕГН **********. Същият е с 

диагноза: Латерална дискова херния на ниво Л4 - Л5, Л5- С1.Същата е с 

диагноза: диенцефален синдром тип Моргани-Стюарт-Морел със 

затлъстяване от ІІ-ІІІ ст. Артериална хипертония ІІ ст. тежка степен СМФ. 

Захарен диабет с диабетна полиневропатия и диабетна макроангиопатия. 



Дифузна еутиреоидна струма. Постфлебитен синдром на лява подбедрица. 

Рецидивиращ еризипел на ляв долен крайник. 

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

  

  3968-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет - Варна отпуска на Емилия Красимирова 

Асенова, ЕГН: ………………, гр. Варна кв. "Аспарухово", ул. "Гарибалди" 

№ 11, молба вх. № РД-6-94.Е/4/26.01.2006 г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Шизофрения-параноидна 

форма. Промяна на личността. 

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

  

  3969-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Тиха Димитрова Николова, 

ЕГН: ……….., гр. Варна ж.к "Младост" бл.112, вх.2, ет.1, ап. 16, молба вх. 

№ РД-5-94.Т/123/30.11.2005г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза:. Захарен диабет ІІ тип. Диабетна 

полиневропатия и диабетна ретинопатия. Хипертонична болест ІІІ ст. 

умерена степен, СМФ. ИБС. АП при усилие ІІ ф.к. ХСН ІІ ф.к. Варици. 

Хронична венозна недостатъчност. Двустранна катаракта. 

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

  

  3970-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Деля Петрова Филчева, ЕГН: 

…………, гр. Варна ж.к. "Младост" бл.102, вх.3, ет.6, ап.16, молба вх.№ 

ЗР-5-94.Д/13/07.11.2005г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Исхемичен мозъчен инсулт. Хипертонична болест ІІІ ст. 

умерено висока степен, СМФ. Корова атрофия. Паркинсонова болест - 

ригидна треморна форма. ИБС. АП ІІ ф.к. ХЛСН ІІ ф.к. ХОББ - бронхитна 

форма. Идеопатична остеопороза. 

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

  

  3971-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Керанка Великова Пунчева, 

ЕГН: ……………, гр. Варна, ул. "Свобода" бл. 22, вх.2, ет.6, ап. 122, молба 

вх. № РД-6-94.К/38/23.02.2006г. - 600лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза:. Реактивен артрит - полиартрит. Ревматоиден 

артрит - ІІІ рентгено-анатомичен стадий, серопозитивен. Двигателна 



недостатъчност. Дуоденална язва в ремисия. Чернодробни хемангиоми. 

Артериална хипертония ІІ ст. умерено тежка степен, СМФ. 

Медикаментозен хиперкортицизъм. Тежка остеопороза. Състояние след 

компресионна фрактура на Л1 и Л2. 

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

  

  3972-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Мария Иванова Милева, ЕГН: 

…………., гр. Варна ул. "Топола" № 1, ет.5 ап. 10, молба вх. № РД-6-

94.М/43/15.02.2006 г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

съпругът Георги Милев Костадинов с ЕГН: ………...Същият е с диагноза: 

Състояние след фрактура на левия крак. Вторичен остеомиелит. 

Псевдоартроза на левия крак. Молителката е с диагноза: Състояние след 

счупване на диафизата на дясната бедрена кост с недостатъчна 

консолидация. Нарушена биомеханика в дясната тазобедрена и колянна 

става. Захарен диабет ІІ тип. Диабетна и ретонополиневропатия. Катаракта 

на дясното око. Пареза на десния фибуларен нерв. 

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

  

 3973-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Бисер Иванов Радев, ЕГН: 

……………., гр. Варна, ул. "Иларион Макариополски" 20, вх.Б, ет.1, ап.3, 

молба вх. № СДЖ-6-94.Б/1/13.02.2006г.-300 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Състояние след травматична 

ампутация на десния крак. 

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

  

 3974-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Снежанка Асенова Демирова, ЕГН: 

**********, Варна ул. "Никола Корчев" 28, молба вх. № РД-6-

94.С/43/20.02.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

съпругът й Демир Демиров Демиров ЕГН:…………….. Същият е с 

диагноза: ХОББ-бронхитна форма. Бронхиална астма. Молителката е с 

диагноза Диенцефален синдром. Захарен диабет. 

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

  

  3975-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Панайот Атанасов Панайотов, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул."Гладстон" №1, вх.Б, ет.5, ап.51, молба вх. № РД-



6-94.П/18/03.02.2006г. - 300 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 инсулт в басейна на 

лява средномозъчна артерия. Десностранна латентна хемипареза. Поясна 

дископатия. 

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

  

 3976-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Анка Костова Христова, ЕГН: 

……………., Варна кв. "Аспарухово" ул."Браила" № 5, молба вх. № ЗР-6-

94.А/13/23.02.2006 г. - 150лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Еризипелас крурис синистра булоза рецидиванс. Остър 

левостранен лумбосакрален радикулит L5-S1 с възбудни болеви прояви - 

умерено тежка степен. Остеохондроза. 

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

  

  3977-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Милда Асенова 

Шекереджиева, ЕГН: ……………., Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Калач" № 

48, молба с вх. № ЗР-6-94.М/10/2002.2006г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:. Поликистоза на левия бял 

дроб. ХОББ-бронхитна форма. Хронична дихателна недостатъчност І ст. 

Хронично белодробно сърце. Артериална хипертония І-ІІ ст., лека степен . 

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

  

  3978-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Кина Пеева Кортопаси, ЕГН: 

…………., гр. Варна, ул. "Пирин" № 20, вх.Б, ап. 36, молба вх. № ЗР-6-

94.К/3/23.02.2006 г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Състояние след исхемичен мозъчен инсулт във ВБС при 

шийна спондилоза и хипертонична болест ІІІ ст. умерено висока степен. 

Хронична сърдечна недостатъчност ІІ ф.к. Двустранна коксартроза и 

гонартроза. Спондилоартроза. Двустранна катаракта. Двустранен неврит 

на нерви акустици. Остеопороза. Гастроезофагиална рефлуксна болест. 

Диафрагмална херния. Желязонедоимачна постхеморагична анемия. 

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

  

  3979-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Гюнер Юмер Алиосман, ЕГН: 



………….., гр. Варна, ул. "Самарско знаме" № 40, молба вх. №. ЗР-6-

94.Г/1/13.02.2006 г. - 200лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Детска церебрална парализа-квадрипирамиден синдром 

олигофрения. 

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

  

  3980-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Румен Иванов Стоянов, ЕГН: 

………………., гр. Варна, ул. "Струга" № 23 молба вх.№. РД-6-

94.Р/30/23.02.2006 г. - 100 лв за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза поясна дископатия Л5 - С1. Деформираща поясна спондилоза. 

Десностранен лумбоишалгичен синдром. 

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

 

  3981-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Румяна Велкова Стефанова, ЕГН: 

………….., гр. Варна жк. "Чайка" бл.17, вх.Е, ет.4, ап.80, молба вх.№. ЗР-6-

94.Р/6/22.02.2006г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

дъщеря й Кръстина Руменова Стефанова с ЕГН: ………….. Същата е с 

диагноза: ГЕРБ ІІІ ст. Вторична анемия. Малформативен жлъчен мехур. 

Мигрена. 

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

  

  3982-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Дона Колева Иванова, ЕГН: …………., 

гр. Варна ул. "Цар Асен" № 4, вх.А, молба вх. № РД-6-94.Д/159/27.06.2006 

г. - 500лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не 

се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза 

пертрохантерно счупване закрито в ляво. Паркинсонова болест регидно 

треморна форма тежка ст. ХБ ІІ ст. умерена ст. 

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

  

  3983-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Красимир Димчев Живков, ЕГН: 

……………, гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Браила" № 18, молба вх. № 

ЗР-6-94.К/2/23.02.2006г. -100 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза е пилептична болест - големи редки припадъци. Промяна на 

личността. 



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

  

  3984-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Идриз Али Мехмед, ЕГН: 

………….., гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул."Горна студена" № 73, молба 

вх. №. ЗР-6-94.И/3/01.02.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същият е с диагноза: ХОББ след астма, умерено тежка степен, 

ИБС. МИ - долен в хроничен стадий. КС. 

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

 

 3985-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Анка Александрова Димова, 

ЕГН: …………, гр. Варна кв. "Аспарухово"ул. "Д. Дебелянов" № 21, молба 

вх. №. ЗР-6-94.А/7/01.02.2006г. - 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 тип ИНЗТ с изчерпан 

инсулинов резерв. Диабетна полиневропатия. Диабетна ретинопатия. 

Състояние след лазер терапия. ХБ ІІІ ст. СМФ - умерена ст. ИБС стабилна 

АП ІІ ф.к. ХСН ІІ ф.к. по Ниха. Артрозна болест. Десностранна 

коксартроза. Двустранна гонартроза. Деформираща спондилоартроза. 

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

  

  3986-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Анка Стефанова Михайлова, ЕГН: 

……………, гр. Варна, жк "Вл. Варненчик" ул. "Светослав Минков" № 52, 

молба вх. № РД-6-94.А/21/01.02.2006 г. - 100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК за съпругът й Исмет Али Мехмед с ЕГН: 

……………. Същият е с диагноза дефект на черепа в дясна фронто-

орбитална област. Пластика с дуракрил. Посттравматично ограничено 

мозъчно разстройство на личността и поведението с емоционално-волеви и 

интелектуално паметови прояви - средна ст. Състояние след ЧМТ и 

мозъчна контузия. 

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

  

  3987-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Минка Василева Ралчева, ЕГН: 

…………., гр. Варна, кв. "Чайка" бл.20, вх.А, ап.73, молба вх. № ЗР-6-

94.М/6/02.02.2006г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 



е с диагноза състояние след мозъчен инсулт. Начална корова атрофия. 

Вертижен синдром. 

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

  

 3988-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Виолета Василева Симеонова, ЕГН: 

………….., гр. Варна, ул."Светослав Минков" №47, молба вх. № РД-6-

94.В/28/08.02.2006 г. - 250лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за детето 

й Юлия Здравкова Симеонова с ЕГН: …………... Същата е с диагноза: 

Реактивен артрит/на базата на фрустна форма на съединително-тъканна 

малостойност/. ВСМ-малък мембранен междукамерен дефект. 

Плоскостъпие. Сколиоза. 

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

  

  3989-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет-Варна отпуска на Андрей Петров Чанталиев, ЕГН: 

……….., гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Джузепе Гарибалди" № 11, 

молба вх. № ЗР-6-94.А/9/09.02.2006г. -100 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същият е с диагноза исхемичен мозъчен инсулт-тромботичен 

инфаркт в ТЛСМА. ХБ-ІІІ ст., умерено-висока ст., СМФ. Десностранна 

централна хемипареза. 

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

  

  3990-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Азадухи Дживан Саарян, ЕГН: 

…………., гр. Варна ул. "Дунав" № 16, молба вх. №. ЗР-6-

94.А/10/13.02.2006 г.- 200лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Хронична левостранна сърдечна недостатъчност ІІІ ф.к. ИБС. 

АП при усилие ІІ ф.к. Дислипидемия. Камерна екстрасистолия ІІ кл. 

Хипертонична болест ІІІ ст. умерена степен сърдечна и мозъчна форма. 

Бронхиална астма. Хронична дихателна недостатъчност І ст. Холелитиаза. 

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

  

 3991-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Милчо Георгиев Костов, ЕГН: ………., 

гр. Варна кв. "Галата" ул. "Кап. І ранг Г. Купов" № 56, молба с вх. № ЗР-6-

94.М/8/03.02.2006г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза нефролитиаза. Хроничен пиелонефрит. ХБН - ІV ст. Хронична 



хемодиализа. Симптоматична анемия и хипертония. Хипертнично сърце. 

Състояние след уремичен перикардит и перикардна пункция. Състояние 

след операция за отстраняване на аденом на паращитовидна жлеза. 

Състояние след две операции по повод на базов целуларен карцином на 

кожата. 

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

  

 3992-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна отпуска на Петър Георгиев Златев, ЕГН: ………….., гр. Варна 

ул. "Кап. Райчо" № 82, ет.7, ап.52, молба вх. № ЗР-6-94.П/2/13.02.2006г. -

300лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се 

или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза ИБС. 

Миокраден инфаркт-хроничен стадий. АП ІІІ ф.к. ХБ - ІІІ ст. умерена 

степен сърдечна форма. Язвена болест-хронично рецидивиращо 

протичане. Захарен диабет тип ІІ. ХОББ - смесена форма. ХДН - І ст. 

Катаракта сенилис окули утриускве. Контрактура на лява гривнена става. 

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

  

 3993-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна отпуска на Даниела Христова Янкова, ЕГН: ……….., гр. 

Варна ул. "Студентска" бл. 12, ет.13, ап.87, молба вх.№ РД-6-

94.Д/158/26.06.2006 г. - 2000 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

дъщеря й Пламена Мартинова Янкова с ЕГН: ……………. Същата е с 

диагноза атрофия инкомплета папиле нерви оптици окули декстра, ет 

комплета окули синистра. Състояние след екстирпация на 

кранеофарингиома. 

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

 

  3994-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Росица Атанасова Костова, 

ЕГН: …………. гр. Варна кв. Вл. "Варненчик" ул. "Светослав Минков" № 

48А, молба вх.№. ЗР-6-94.Р/5/15.02.2006 г. - 300 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза ампутацио феморис син. Пост 

хипоплазия ет контрактура генус син. Хипертонична болест ІІ ст. умерена 

степен сърдечно мозъчна форма. 

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

  

  3995-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Емине Ахмед Ибрям, ЕГН: 

……….. гр. Варна жк "Вл. Варненчик" бл.36, вх.1, ет.1, ап.1, молба ОС-6-



94.Е/2/13.02.2006 г.- 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК Същата 

е с диагноза тромбоза на АV - фистулата. Хроничен пиелонефрит. 

Състояние след десностранна пиелолитотомия. Двустранна нефросклероза. 

Терминална бъбречна недостатъчмност. Хрониодиализно лечение. 

Симптоматична анемия и хипертония. Ренална остеодистрофия. Съдова 

метаболитна енцефалопатия. Симптоматична епилепсия. Исхемична 

болест на сърцето - ритъмна форма. Хронично предсъдно мъждене и 

абсолютна аритмия. Поставен нов постоянен съдов катетър. 

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

  

 3996-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Георги Кирилов Пейков, ЕГН: ……….. 

гр. Варна ул. "Охрид" 13 А, молба вх. № ЗР-6-94.Г/2/20.03.2006 г.- 300 лв. 

за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза 

неинсулинозависим захарен диабет с усложнения - гангрена, довела до 

подбедрична ампутация. Полиневропатия, макроангиопатия, ретинопатия 

диабетика- двустранна. Ангиосклерозис ретине хипертоника. ХБ І ст. - 

лека степен СМФ. Невропатия на десния лунарен нерв с пареза на същия. 

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

 

  3997-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Костадина Георгиева Лионова, ЕГН: 

…………., гр. Варна, жк "Чайка" бл. 17, вх.Е, ап.80, молба вх. № РД-6-

94.К/34/22.02.2006г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК Същата 

е с диагноза: Псориатичен артрит-симетричен полиартрит, висока степен 

на активност, ІІІ ф.к. двигателна недостатъчност. ХБ ІІІ ст. висока степен 

СМФ. Хипертонично сърце. Захарен диабет-тип ІІ. МСБ. Състояние след 

ИМИ. Хроничен калкулозен необострен пиелонефрит. Чернодробна 

стеатоза. Хронична венозна недостатъчност на долните крайници. 

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

  

 3998-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Станка Димова Иванова, ЕГН: ………., 

гр. Варна жк "Вл. Варненчик" бл. 230, вх.5, ет.2, ап.8, молба вх. №. ОС-6-

94.С/12/22.02.2006г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК Същата 

е с диагноза: Вродена хемолитична анемия-таласемия майор. Вторична 

хемосидероза. 

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

  



 3999-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА,Общински 

съвет-Варна отпуска на Фроска Миткова Йосифова, ЕГН: ……….. гр. 

Варна, ул. "Под игото" 25 молба вх. №. ЗР-6-94.Ф/1/27.02.2006 г. -100 лв. 

за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК Същата е с диагноза: Състояние след 

пелвеоперитонитис. Пункцио кави Дугласи. ХБ ІІ ст. Състояние след 

апендектомия. 

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

  

  4000-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна, отпуска на Халил Хюсеинов Халилов, ЕГН: 

………, гр. Варна кв. "Владиславово" бл. 406, вх.21, ет.3, ап. 30, молба вх. 

№ РД-6-94.Х/12/23.02.2006г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК за съпругата му Юркие Рахимова Халилова ЕГН: ………….. Същата 

е с диагноза ХБ - ІІ ст. тежка степен. СМФ. ИБС. АП-ІІІ ф.к. Тиреоидит на 

Хашимото еутиреоидна фаза субкомпенсация. Нефролитиаза. Хроничен 

калкулозен пиелонефрит. Хроничен хепатит с вирусна етиология в 

ремисия. Ентерогастрален рефлуксен гастрит. Конверзионно разстройство. 

Метапневмонична пневмосклероза. Същият е с диагноза: ХБ-ІІІ ст. 

умерено висока степен СМФ. СН ІІ ф.к. Исхемична болест на сърцето. 

Състояние след четворен аортокоронарен байпас по повод на 

многоклонова коронарна болест. 

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

  

  4001-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Галя Живкова Христова, ЕГН: 

………….., гр. Варна, кв. "Владислав Варненчик" бл.404, вх.16, ет.1, 

ап.233, молба ОС-6-94.Г/5/07.02.2006. - 200 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Жасмина Галева Христова ЕГН: 

…………. Същата е с диагноза: Левостранен страбизъм-следоперативно 

лечение. Вродена сърдечна малформация-междупредсърден дефект ІІ-

умерено голям ляво-десен шънт. 

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

  

  4002-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Вярка Илиева Тонева, ЕГН: 

……….., гр. Варна, жк "Чайка", бл.21, вх.А, ап.54, молба вх. № ЗР-6-

94.В/2/23.02.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 



е с диагноза: ХБ. Застой на СН. Захарен диабет-неинсулинозависим без 

усложнения. Остеопороза. Гонартроза. ХБСН. 

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

  

  4003-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна отпуска на Христо Митков Маринов, 

ЕГН: ……….., гр. Варна кв. "Аспарухово" ул. "Джузепе Гарибалди" № 8, 

молба вх. № ЗР-6-94.Х/3/23.02.2006г. - 300 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Злокачествено 

новообразувание на ларинкса. Състояние след тотална ларингектомия по 

повод карцином. 

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

  

 4004-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Стояна Иванова Илиева, ЕГН: 

…………., гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Борис Киряков" 15, молба вх. 

№ ЗР-6-94.С/3/28.02.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства 

и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същата е с диагноза захарен диабет на инсулиново лечение, диабетна 

полиневропатия, непролиферативна диабетна ретинопатия. ХБ ІІІ ст. 

умерено висока СМФ. Сърдечна недостатъчност ІІ-ІІІ ф.к. ИБС. АП - ІІ 

ф.к. Хроничен пиелонефрит ХБН-лека степен. Струма дифуза. 

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

  

  4005-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Румен Стефанов Младенов, ЕГН: 

………. гр. Варна кв. "Аспарухово", ул. "Рожен" № 4, молба вх. № ЗР-6-

94.Р/7/27.02.2006 г - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: Дуоденална язва. Състояние след пилоропластика. 

Депресивна невроза. Състояние след тънкочревна резекция. 

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

  

  4006-7. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Варна отпуска на Султанка Алексиева Маринова, ЕГН: 

………, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Арда" № 6, молба вх. № ЗР-6-

94.С/8/30.03.2006 г - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: ХБ ІІІ ст. СМФ. Хипертонично сърце. Релативна митрална 

инсуфициенция. Генерализирана артрозна болест - централна и периферна 

форма. 



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

  

 4007-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Мария Кръстева Аврамова, ЕГН: 

………, гр. Варна, кв."Чайка" бл.33, вх.А, ап.1, молба вх. № ЗР-6-

94.М/13/09.03.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

съпругът й Стоян Аврамов Янков с ЕГН: ………... Същият е с диагноза 

мултиинфарктна енцефалопатия. Пореден исхемичен мозъчен инсулт. 

Тромбемболичен инфаркт в територията на ДСМА. ХБ ІІІ ст. умерено 

висока степен. Синдром на левостранна централна хемоплегия. Същата е с 

диагноза Са ренис. Състояние след нефректомия син. ХБ І ст. 

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

  

  4008-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпуска на Недю Тодоров Илиев, ЕГН: ………….., 

гр. Варна, кв. "Вл.Варненчик", бл. 404, вх.2, ет.5, ап.26, молба вх.№ ЗР-6-

94.Н/2/10.03.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият 

е с диагноза: ИБС. АП при усилие ІІІ ф.к. Долен, базален и латерален 

миокарден инфаркт в хроничен ст. Триклонова коронарна болест. ХБ ІІІ 

ст., умерена степен, сърдечна форма. Хипертонично сърце. 

Хиперлипидемия. Състояние след сърдечна операция. 

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

 

4009-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Динка Георгиева 

Ангелова,ЕГН: …………, гр. Варна, жк "Младост" бл.150, вх.6, ап. 20, ет.7, 

молба вх. № ЗР-6-94.Д/8/02.03.2006 г. - 300 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: МСБ. ХВБСН. Остатъчен 

средностепенен дискоординационен синдром. Захарен диабет ІІ тип. 

Диабетна полиневропатия ХБ ІІІ ст.умерена степен СМФ. 

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

  

 4010-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпускана Стоян Георгиев Тодоров, ЕГН: 

…………… гр. Варна, жк "Вл. Варненчик" бл.304, вх.11, ет.2, ап. 175, 

молба вх. №. ЗР-6-94.С/7/15.03. 2006 г. - 200 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Епилепсия - с травме на 



етиология - редки, големи припадъци. Хроничен обструктивен бронхит.ХБ 

ІІ ст. умерено висока степена, сърдечна форма. 

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

  

 4011-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна отпускана Роза Радева Георгиева, ЕГН: …………., 

гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл. 32, вх.1, ап. 34, ет. 7, молба вх. №. РД-6-

94.Р/33/24.02.2006 - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза WPW-синдром. Пристъпна надкамерна тахикардия, 

възстановен синусов ритъм с електрическо кардиоверзио. ХБ ІІ ст. , 

умерена ст., сърдечна форма. Захарен диабет тип ІІ. 

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

  

 4012-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпускана Росица Христова Томичек, 

ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. "Тодор Влайков" № 14Е, вх.Б, ет.2, ап. 11, 

молба вх. № СДЖ-6-94.Р/7/22.02.2006 г. - 500 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: състояние след екстирпация 

на рецидивиращ мултиформен глиобластом на главен мозък в дясна 

париетална област. Остатъчна тежка левостранна спастична хемипареза 

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

  

  4013-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпускана Станчо Валерианов Маринов, 

ЕГН: …………., гр. Варна ул. "Вяра" бл.2, вх.А, ет.2, ап.5, молба вх. №. 

РД-5-94.С/275/25.10.2005 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства 

и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същият е с диагноза катаракта окули декстри. Катаракта пунктата 

конгенита окули синистри. 

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

  

  4014-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет Варна отпускана Неджибе Яшар Хасан, ЕГН: 

…………, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Розова долина" № 25А, молба 

вх.№ ЗР-5-94.Х/7/22.11.2005г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: миокарден инфаркт-преден, хр.стадий. ХБ ІІІ 

ст. висока ст. сърдечна форма. Хронична левостранна СН ІІІ ф.к. 

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

  



  4015-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпускана Христо Ангелов Николов, ЕГН: 

…………, гр. Варна, кв. "Възраждане" бл. 8, вх.2, ет.3, ап.42, молба вх.№ 

РД-5-94.Х/48/23.11.2005г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства 

и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същате с диагноза Вициум кордис конгенитум. Тетралогия на Фало. 

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

 

 4016-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпускана Начо Георгиев Сапунджиев, 

ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. "Тича" № 2, молба вх.№ СДЖ-5-

94.Н/16/06.12.2005г.- 500 лв.за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

съпругата му Мария Великова Сапунджиева с ЕГН: ………. Същата е с 

диагноза Са коли утери. Ст. пост лапарохистеректомия радикалис кум 

аднексес билатералис. Лимфонодулектомия пелвис. Синът му Константин 

Начев Сапунджиев с ЕГН: …………….. е с диагноза:Параноидна 

шизофрения. Параноиден синдром. 

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

  

  4017-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Делка Андреева Иванова, 

ЕГН: ……….., гр. Варна, кв. "Чайка" бл.6, вх.А ап.51, ет. 5, молба вх.№ ЗР-

6-94.Д/9/06.03.2006 г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.Същата 

е с диагноза ХБ ІІІ ст. висока ст. СМФ. ИБС ритъмна форма. Абсолютна 

аритмия при предсъдно мъждене. Хронична СН ІІІ ф.к. Захарен диабет ІІ 

тип. Диабетна полиневропатия. Артрозна болест. Двустранна 

деформираща гонартроза и спондилоартроза. Катаракта сенилис. 

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

  

  4018-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Юмюгюл Али Мустафа,  ЕГН: 

……….., гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Розова долина" № 58, молба вх. 

№ ОС-5-94.Ю/2/27.05.2005 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК за синът й Мустафа Ахмед Яшар с ЕГН: …………... Същият е с 

диагноза бронхиална астма-смесена форма. Хроничен обструктивен 

бронхит. 

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

  

 



  4019-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Добринка Маринова Семова, 

ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. Д-р "Селименски" № 3, вх.Б, ет.2, ап. 20, 

молба вх.№ ЗР-6-94.Д/10/13.03.2006г. - 200 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза ИБС. АП при усилие. ХБ ІІІ 

ст. умерена степен, СМФ. Хронична СН - ІІ ф.к. Хроничен обструктивен 

бронхит. Паркинсонова болест регидно-треморна форма. Катаракта 

сенилис инципиенс окули утриускве. Периодична депресия. 

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

  

  4020-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Димитричка Вангелова 

Чакърова,  ЕГН: ……….., гр. Варна ул. "Петър Енчев" № 5, молба вх.№ ЗР-

6-94.Д/11/21.03.2006 г.- 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Са гландуле маме синистра. Ст. пост мастектомия радикалис 

синистра. Ст.пост мастектомия радикалис синистра. Са гл. маме декстра. 

Ст. пост мастектомия радикалис. Прогресио метастазис хепатис. 

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

  

  4021-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Момка Тенева Йовчева ЕГН: 

…………, гр. Варна ул. "Царевец" № 55 бл. 2, вх.Б, ап. 77, молба вх.№ ЗР-

6-94.М/1/05.01.2006 г. -800 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Хронична възпалителна демиелинизираща 

полирадикулоневропатия със засягане на четирите крайника и нарушение 

на дълбоката сетивност - средна степен. 

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

  

  4022-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Руслан Димов Ласков, ЕГН: 

…………, гр. Варна, жк "Вл. Варненчик", бл. 401, вх.6, ет.1, ап. 97, молба 

вх.№ ЗР-6-94.Р/4/13.02.2006 г.-500 лв. за закупуване на лекарствени 

средства и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същият е с диагноза : Тумор на щитовидната жлеза. 

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

  

  4023-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Иванка Генкова Боева, ЕГН: 

………, гр. Варна, ул. "Д-р Железкова" бл.3, ет.4, ап. 13, молба вх.№ РД-6-



94.И/51/21.03.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза: Коксартрозис билатералис. Контрактура коксе билатералис. 

 Гонартрозис билатералис. Контрактура гену билатералис. Захарен диабет. 

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

  

  4024-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Николина Спасова Стойчева, 

ЕГН: ………., гр. Варна Дом "Гергана" ет.3, ст.247, молба вх.№ ОС-6-

94.Н/8/20.03.2006г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза Паркинсонова болест - треморна форма, средна ст. 

Десностранна латентна хемипареза след ИМИ в ЛСМА. Симптоматична 

епилепсия. Органично разстройство на личността. Хроничен пиелонефрит. 

ХИБС. АП ІІ ф.к. Хипертонична болест ІІІ ст. умерена ст. СМФ. Хронична 

застойна СН ІІ ф.к.Симптоматична анемия. Деформираща 

спондилоартроза. 

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

  

  4025-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Олга Григориевна Гурнакова, 

ЕГН: …………., гр. Варна ул. "Струга" № 43, ет.3, ап.79, молба вх.№ СДЖ-

6-94-О/2/22.02.2006г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза Коксартрозис декстра. Спондилоартрозис деформанс. ХБ ІІІ 

ст. висока ст. СМФ. ХСН ІІ ф.к. Захарен диабет ІІ тип. Диабетна 

полиневропатия и диабетна ретинопатия. Ангиосклерозис ретине 

хипертоникус гравидитас ІІІ окули утриускве. 

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

  

 4026-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Кина Димитрова Иванова, 

ЕГН: ………, гр. Варна ул. "Мир" бл.1, вх.А, ет.7, молба вх.№ ЗР-6-

94.К/9/27.03.2006 г.-200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза Гонартрозис деформанс гравис билатералис. ИБС. Ангина 

пекторис ІІІ ф.к. Миокарден инфаркт. Абсолютна аритмия при предсърдно 

мъждене. Хронична тотална сърдечна недостатъчност ІІІ ф.к. ХБ ІІІ ст. 

висока ст. 

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

  



 4027-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на *Костадин Витанов Стефанов, 

ЕГН: …………, гр. Варна ул. "Под игото" № 25, молба вх.№ РД-6-

94.К/51/13.03.2006 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза Болести на нервните коренчета и плексуси. Състояние след 

екстирпация на латерална дискова херния на ниво Л4-Л5 с последващ 

арахноидит. Остатъчен хронично - рецидивиращ левостранен лумбо-

сакрален радикулярен синдром. Левостранна перониална пареза. 

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

  

  4028-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна отпуска на Рувейда Джевджед Кадирова, 

ЕГН: …………., гр. Варна ул. "Зорница" № 6, молба вх.№ РД-6-

94.Р/39/09.03.2006 г., 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата 

е с диагноза Инсулинозависим захарен диабет. Стенокардия. Диабетна 

полиневропатия. Хипертонична сърдечна болест. Бронхиална астма. 

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

  

  4029-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Анка Наумова 

Димитрова, ЕГН: …………., гр. Варна жк. "Възраждане" бл. 9, вх.2, ет.4, 

ап.34, молба вх. № ЗР-6-94.А/8/07.02.2006 г. Същата е със старческа 

катаракта - няма основание за отпускане на лещи за лечение. 

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

  

  4030-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Христо 

Димитров Дамянов, ЕГН: ……….. гр. Варна,жк "Възраждане" бл. 46, вх.2, 

ет.7, ап. 36, молба вх. № ЗР-6-94.Х/2/07.02.2006г. Същата е с диагноза 

Състояние след исхемичен мозъчен инсулт-инфаркт/тромбоемболичен/. 

Мултиинфарктна енефалопатия. ХБ-ІІІ ст. умерена ст. СМФ. ИБС. АП при 

усилие. СН ІІ ф.к. Захарен диабет ІІ тип. Аблацио ретине синистра. 

Състояние след лазер коагулация. Катаракта сенилис декстра. ХОББ 

бронхитна форма. Хронично белодробно сърце. ХДН ІІ ст. Разпространена 

пневмосклероза. Лекарствата се реимбурсират частично или напълно от 

НЗОК. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

  4031-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Божана 



Тодорова Пападопулос, ЕГН: …………, гр. Варна ул. "Карамфил" бл.14, 

вх.Г, ап.66, ет. 5, молба вх. № ОС-5-94.Б/21/08.06.2005г. Същата е с 

диагноза Почти зряла сенилна катаракта на дясно око и незряла на ляво 

око. Проста компенсирана глаукома на двете очи. ХБ ІІІ ст. умерена степен 

СМФ. Исхемична болест на сърцето. ИБС-ритъмна форма, камерна и 

предсърдна екстра систолия. СН І-ІІ ф.к. - няма основание за отпускане на 

леща за оперативно лечение. 

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

  

 

  4032-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Лиляна 

Здравкова Симеонова, ЕГН: …………., гр. Варна, кв. Владиславово ул. 

"Светослав Минков" № 44, молба вх. № ЗР-6-94.Л/1/15.02.2006 г. Същата е 

с диагноза Бременна в VІ лунарен месец с очаквано пето дете - няма 

основание за отпускане на средства за лечение, тъй като лекарствата се 

реимбурсират от НЗОК. 

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

  

 

 4033-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от ЗМСМА,Общински 

съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Огнян Михайлов Асенов, 

ЕГН: …………, гр. Варна, ул. "Княз Черказки" № 43, молба вх. № ЗР-5-

94.О/1/19.09.2005 г. Същата е с диагноза: Стар инфаркт на миокарда. 

Слединфарктна стенокардия ІІІ ф.к. Хипертонична болест ІІІ ст. ХСН ІІІ 

ф.к. ХОББ-бронхитна форма-медикаментите се реимбурсират частично 

или изцяло от НЗОК - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

  4034-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Силвина 

Маринова Маринова, ЕГН: ……….. гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. 

"Младост" № 14, молба вх. № РД-6-94.С/2/04.01.2006 г. Същата е с 

диагноза: Двустранна пневмония от 2005 г. Ст. пост фрактурам Л1 

компресива. Гибус. Сколиозис гр.І-ІІ. Ст. пост фрактурам талокрурали 

декстра. Дъщеря й Антоанета Стефанова Демирова с ЕГН: ………… е с 

диагноза: Остър пиелонефрит. Енуреза от 2003 г. - няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

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

  

4035-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Теодорка 



Стефанова Гунчева, ЕГН: …………, гр. Варна кв. "Чайка" бл.26, вх.А, 

ет.10, ап.55, молба вх. № ЗР-6-94.Т/1/15.03.2006 г Същата е с диагноза: 

Двустранна катаракта - няма основание за отпускане на средства за лещи. 

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

  

  4036-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Керанка 

Илиева Андреева ЕГН:……….., гр. Варна ул. "Оборище"№46, ет.6, ап. 74, 

молба вх. № ЗР-6-94.К/8/13.03.2006 г Същата е с диагноза: Старческа 

катаракта на лявото око - няма основание за отпускане на средства за 

лещи. 

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

  

  4037-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Иванка 

Димитрова Шопова, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. "Крайезерна" № 51, 

молба вх. № РД-6-94.И/53/22.03.2006 г. Същата е с диагноза: Захарен 

диабет тип ІІ. Болест на Паркинсон, - няма основание за отпускане на 

средства за лечение. Лекарствата се реимбурсират от НЗОК. 

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

 

  4038-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Зоя 

Александрова Христова, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. "Наум" № 37 "Б", 

молба вх. № РД-6-94.З/13/23.03.2006 г. Същата е с диагноза: : ИБС. 

Нестабилна ангина пекторис в покой. Преден миокарден инфаркт в 

хроничен стадий. Хипертонична болест ІІІ ст. висока ст., СМФ. 

Хиперлипидемия. Захарен диабет тип ІІ.Състояние след хистеректомия по 

повод миома. Чернодробна стеатоза - няма основание за отпускане на 

средства за лечение. Лекарствата се реимбурсират от НЗОК. 

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

  

 4039-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Сейде 

Акиф Хасан, ЕГН: ………….., гр. Варна кв. "Аспарухово" ул. "Арда" № 12, 

молба вх. № ЗР-6-94.С/6/06.03.2006г. Същата е с диагноза: Депресивно 

разстройство със соматични симптоми. Астено-хиподепресивен синдром. 

ХБ ІІ ст. умерено висока ст. СМФ. Захарен диабет - на диета. Ревматоиден 

артрит. - няма основание за отпускане 

 на средства за лечение. 

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

  



  4040-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Иванка 

Георгиева Бенчева, ЕГН: …………, гр. Варна, ул. "Гладстон" бл.1, вх.Б, 

ет.2, ап. 39, молба вх. № СДЖ-5-94.И/10/02.06.2005 г. Същата е с диагноза: 

Коксартрозис билатералис. Ендопротезис косе декстра. Спондилоартрозис 

деформанс. - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

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

  

  4041-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Димчо 

Живков Христов, ЕГН: …………., гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Браила" 

№ 18, молба вх. № ЗР-6-94.Д/7/27.02.2006 г Същият е с диагноза: ХОББ - 

бронхитна форма. Хронично белодробно сърце ІІ ф.к. Хроничен етилизъм - 

няма основание за отпускане на средства за лечение. Лекарствата се 

реимбурсират от НЗОК. 

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

 

  4042-7. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет-Варна не отпуска финансова помощ на Сашо 

Митков Симеонов, ЕГН: …………., гр. Варна ул. "Светослав Минков" № 

44, молба вх. №. ЗР-6-94.С/1/14.02.2006 г. Същият е с диагноза Открита 

рана в областта на глезенната става в дясно. Състояние след порезна рана в 

областта на дясната предмишница. Контрактура на пръстите на дясната 

ръка - няма основание за отпускане на средства за лечение. Лекарствата се 

реимбурсират от НЗОК. 

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

  

  4043-7. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и 8 и ал.2 от 

ЗМСМА,Общински съвет- Варна не отпуска финансова помощ на 

Зюмбюлка Ангелова Христова, ЕГН: …………. гр. Варна, Варна, кв. 

"Владиславово" бл.404, вх.6, ет.8, ап.21, молба вх. № РД-6-

94.З/7/28.02.2006 г. Същата е с диагноза Ст. пост контузио булби. 

Ретинопатия трауматика окули синистри. Мастопатия гл.маме декстра. Ст. 

пост резекцио секторалис гл. маме декстра - няма основание за отпускане 

на средства за лечение. Лекарствата се реимбурсират от НЗОК. 

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

  

 4044-7. 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 на 

"Стоматологичен център І - Варна" ЕООД за 2004 г. 

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



  

  4045-7. 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 д-р Слава Даковска - управител на "Стоматологичен център І - 

Варна" ЕООД за 2004 г. 

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

 

  4046-7. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет - Варна 

освобождава от отговорност контрольора на "Стоматологичен център І - 

Варна" ЕООД Петър Липчев за периода 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. 

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

  

 

 4047-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна избира "Приморска одиторска компания" 

ООД за извършване на одиторски контрол на "Стоматологичен център І - 

Варна" ЕООД за 2005 г. 

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

  

 

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка осма от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Социални дейности" относно: 

  - отпускане и не отпускане на финансови помощи по молби на 

 граждани за задоволяване на социални и битови нужди; 

  - създаване на "Център за социална рехабилитация и 

 интеграция на хора с увреждания". 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА - 

Председател ПК "Социални дейности" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

  

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  4048-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.А/9/29.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с ЛКК от Психиатричен диспансер; трайно безработен, с 

регистрация в Бюрото по труда; съжителства с родителите си, които са с 

влошено здравословно състояние, доходът му се формира единствено от 

месечни помощи в размер на 36,30 лв., които са крайно недостатъчни за 

покриване на комунално-битовите му нужди), Общински съвет - Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. *на 

АТАНАС ИВАНОВ КОЛЕВ - ЕГН ………….., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.4, вх.4, ап.59 - за задоволяване на основни жизнени и 

 комунално-битови потребности. 

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

 

 4049-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-6-94.Г/90/29.05.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е разведено, с 3 непълнолетни деца; обитават две стаи от къща при 

лоши хигиенно-битови условия и липса на санитарен възел; с лицето 

живее и пълнолетната й дъщеря - самотна майка с едно малолетно дете), 

Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 



помощ в размер на 300 лв. на ГАЛЯ МИЛЕВА ПЕТКОВА - ЕГН ……….., 

гр.Варна, ул. "Боян Илиев" № 22 - за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  

 

  4050-8. 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/54/23.03.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е разведено, с 3 деца, две от които са непълнолетни; има 71% 

трайно намалена работоспособност; доходите се формират от пенсия и 

семейни помощи за деца), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на РУСКА РАФАИЛОВА 

ЗАХАРИЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул. "Д-р Селименски" бл.1, вх.Б, 

ап.24 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

  4051-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-6-94.Ю/3/27.04.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е с ЛКК, а съпругът й с 70% трайно намалена работоспособност; 

съжителства със сина си и най-малкото дете на дъщеря си, която е 

починала преди около 2 години; обитават стара нехигиенична постройка, 

за която ежемесечно заплащат наем в размер на 20 лв.; не притежават 

движима и недвижима собственост, която да е източник на доходи), 

Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 300 лв. на ЮЛМЮХАБИБЕ ХАСАНОВА САЛИЕВА - 

ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Княз Черказки" № 22 - за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 

  4052-8. 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/10/02.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето живее с дъщеря си и едногодишното й дете; обитават 

общинско жилище при лоши санитарно-хигиенни условия; лицето е с 64% 

трайно намалена работоспособност; доходът се формира единствено от 

пенсия; електрозахранването в жилището е спряно, тъй като имат 

неизплатени задължения към Енергоснабдяване), Общински съвет - Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 

ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА РАМАДАНОВА - ЕГН ……., гр.Варна, ул. "Поп 

Харитон" № 115- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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



  

  4053-8. 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/9/20.04.2006 г и на база социален 

статус (лицето съжителства с 3 от децата си, които са непълнолетни; 

лицето е с ЛКК от Психиатричен диспансер; доходът се формира 

единствено от социални помощи), Общински съвет - Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ВЪРБИНКА 

ИЛИЕВА КЪНОВА - ЕГН ……………, гр.Варна, ул. "Крайезерна" № 30А -

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 4054-8. 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/7/21.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от пенсия; 

съжителства с единия син на дъщеря си (който е с 90% трайно намалена 

работоспособност счужда помощ) в едностайно жилище при лоши 

санитарно-хигиенни условия), Общински съвет - Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЕЛЕНКА 

ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Мир" бл.12, вх.Б, 

ап.3 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

 4055-8. 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/4/18.05.2006 г. и на база социален статус 

(лицето обитава таванска стая на свободен наем; разведен; лицето е със 

70% трайно намалена работоспособност; доходът му се формира 

единствено от пенсия), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ЛЮБЕН ДИМИТРОВ 

ВАСИЛЕВ - ЕГН ………., гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.306, вх.3, ап.30 

- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 4056-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.Ф/1/25.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; не 

притежава собствен имот, поради което живее в жилище, собственост на 

брат й; лицето е консултирано да подготви документи за явяване пред 

ТЕЛК),Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на ФАНКА ГЕОРГИЕВА 

ПАМБУКОВА - ЕГН ……………., гр.Варна, ул. "27 юли" № 1-3, вх.Б, ет.2, 



ап.2 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

  4057-8. 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/11/04.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с едно малолетно дете; бременна, очаква 

второ дете; доходът й се формира единствено от социални помощи; 

съжителства с баба си, която е пенсионер), Общински съвет - Варна дава 

съгласиеда бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 

СНЕЖАНА САВОВА ЯНКОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул. "Пробуда" № 

159 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

  4058-8. 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/5/17.01.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е несемейно, с 80% трайно намалена работоспособност; обитава 

едностайно жилище при лоши санитарно-хигиенни условия; доходите й се 

формират единствено от пенсия; има неизплатени задължения към 

Електроразпределение), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ПЕНКА БОЖКОВА 

ТОДОРОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул. "Баучер" бл.3, вх.В, ет.8, ап.86 - 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4059-8. 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/23/02.02.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с едно непълнолетно и две малолетни деца; 

едното дете е освидетелствано от ТЕЛК с 50% трайно намалена 

работоспособност; доходът се формира от социални помощи; обитават 

двустайно жилище в лошо техническо състояние), Общински съвет - Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 

СТЕФКА АНДРЕЕВА СТЕФАНОВА - ЕГН ………., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" ул. "Станислав Доспевски" № 1 - за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4060-8. 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/9/11.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно; доходът се формира единствено от пенсия; 

обитават стара къща в лошо техническо състояние; лицето чака 



освидетелстване от ТЕЛК, а съпругата му е със 100% трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ; консултирани са за възможността да се 

обърнат към НПО за предоставяне на услугата "Социален асистент", тъй 

като нямат близки, отговарящи на условията за "Личен асистент"), 

Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 500 лв. на СТОЯН ДИМОВ ДИМОВ - ЕГН ………., 

гр.Варна, ул. "Борис Игнатов" № 9 - за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

  4061-8. 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/14/13.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; безработна, с 

регистрация в Бюрото по труда; през м.май 2006 г. детето е било 

хоспитализирано няколкократно; обитават едностайно ведомствено 

жилище, собственост на БМФ; доходът се формира единствено от 

помощи), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на МИТА МИТЕВА ИВАНОВА - 

ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Барутен погреб" бл.4, вх.Б, ет.3, стая 140 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 

 4062-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.П/7/18.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е с 94% трайно намалена работоспособност; очаква 

преосвидетелстване от ТЕЛК; семейството му живее на свободен наем; 

съжителства с психично болната си дъщеря, която също очаква явяване 

пред ТЕЛК), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ - 

ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Кавала" № 39, ет.2, ап.9 - за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4063-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-6-94.К/3/05.01.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е с 82% трайно намалена работоспособност; съпругата му е 

безработна, с регистрация в Бюрото по труда; доходите на семейството се 

формират единствено от пенсията на лицето; има две пълнолетни деца, 

които са семейни и многодетни родители; не притежава движима и 

недвижима собственост, която би могла да бъде източник на доходи), 

Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 300 лв. на КОСТА ТОДОРОВ КОСТОВ - ЕГН ………., 



гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.206, вх.4, ет.1, ап.98 - за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 4064-8. 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/8/03.04.2006 г. и на база социален статус (лицето 

е самотна майка с едно малолетно дете; не поддържа контакти с бащата и 

не получава от него финансова подкрепа; има определени 75% трайно 

намалена работоспособност; доходите се формират единствено от 

социални помощи), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на РУМЯНА 

ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА - ЕГН ………….., гр.Варна, ул. "Струга" № 18 Б 

- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 4065-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-6-94.К/30/20.02.2006 и на база социален статус 

(лицето е пенсионер; временно е настанена заедно със сина си в 

Общежитието към СУПЗ "Анастасия д-р Железкова" заедно със сина си; 

синът й периодично е бил хоспитализиран; нямат налични финансови 

ресурси за обезпечаване ежемесечните разходи за храна), Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 

лв. на КАЛИНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА – ЕГН………, гр.Варна, жк. 

"Вл.Варненчик" бл.227, вх.2, ет.4, ап.51 - за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4066-8. 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/13/30.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с 3 пълнолетни деца; две близначки на 19 г., 

които посещават редовно училище и по-голяма дъщеря, която е самотна 

майка седно малолетно дете; едната от близначките е с диагноза 

"полиенцефалит"), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на СТАНЧО АНГЕЛОВ 

СТАНЧЕВ - ЕГН ………, с.Каменар, ул. "Хан Кардам" № 9 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4067-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.А/6/27.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено, с 81% трайно намалена работоспособност 

(болест на Рейно - тежка форма); доходът се формира единствено от 



пенсия; ползва стая от жилището на дъщеря си, която е безработна, с 

регистрация в Бюрото по труда; за неотложно лечение е взела пари назаем, 

в резултат на което не може да покрие заема и комунално-битовите си 

потребности), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на АНТОАНЕТА КОСТОВА 

ПАНОВА - ЕГН ……………., гр.Варна, кв. "Чайка" бл.52, вх.А, ет.2, ап.9 - 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4068-8. 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/8/25.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; 

живее на свободен наем; има двама пълнолетни сина, които са без 

постоянни доходи), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на КИРИЛКА 

ГОСПОДИНОВА КИРОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул. "Балик" № 3 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4069-8. 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/12/15.06.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно; води живот на клошар; има здравословни 

проблеми, няма доходи), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на КРАСИМИР 

ДЕМИРОВ КАБАКЧИЕВ - ЕГН ………, гр.Варна, ул. "Пробуда" № 183- за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 4070-8. 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/8/17.04.2006 г.и на база социален 

статус (лицето е разведено; има двама сина учащи, единият от които е 

абитуриент тази година; лицето е с 95% трайно намалена 

работоспособност; доходът му се формира единствено от пенсия; обитава 

двустайно жилище в лошо техническо състояние; ежемесечно плаща 

издръжка; няма движима и недвижима собственост, която да бъде 

източник на допълнителни доходи; стаята, в която живее е наводнена и е с 

паднал таван), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 500 лв. на ВЕСЕЛИН ПЕНКОВ 

АТАНАСОВ - ЕГН ……….., гр.Варна, жк "Младост" бл.148, вх.4, ет.4, 

ап.59- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  



  4071-8. 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/12/08.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с едно пълнолетно и 3 непълнолетни деца; 

жилището, в което живеят е в лошо техническо и санитарно-хигиенно 

състояние; съпругът е с алкохолна зависимост; доходът се формира 

единствено от работната заплата на лицето), Общински съвет - Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 

СНЕЖА МЛАДЕНОВА ДЕМИРОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Горна студена" № 93 - за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4072-8. 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/9/15.06.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; обитават жилище в лошо техническо 

състояние; съпругът е със 70% трайно намалена работоспособност; чакат 

преосвидетелстване от ТЕЛК; доходът се формира единствено от пенсия; 

едната от дъщерите й е неколкократно хоспитализирана в Александровска 

болница-София), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на ГИНКА ЙОВЕВА ПЪРВАНОВА 

- ЕГН ……….., гр.Варна, ул. "Иван Рилски" № 45 - за задоволяване 

наосновни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

  4073-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на 

база социален статус, Общински съвет - Варна взема решение да не 

отпуска финансова помощ на следните лица: 

  

 · 1.ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАНКОВ - ЕГН ………, гр.Варна, ул. "Хан 

Пресиян" № 30, молба вх.№ СДЖ-6-94.Г/6/25.05.2006 г. - ЕГН ………, 

гр.Варна, ул. "Банат" № 47, молба вх.№ РД-6-94.С/98/20.03.2006 г. - 

ОТКАЗ; лицето не живее на посочения адрес; 

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

  

 · 2.БОЖИДАРКА ПЕТРОВА ЛЯХОВА - ЕГН ………, гр.Варна, жк 

"Младост" бл.146, вх.2, ап.19, молба вх.№ ОС-6-94.Б/4/08.05.2006 г. - 

ОТКАЗ, с решение 3267-9, протокол 40 от 04.04.2006 г. й е отпусната 

помощ в размер на 200 лв. по предложение на ПК по здравеопазване; 

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

  

 · 3.РУСКА КИРОВА АСЕНОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул. "Боян 

Илиев" № 22, молба вх.№ СДЖ-6-94.Р/10/15.05.2006 г. - ОТКАЗ; лицето не 

живее на посочения адрес; 



  

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

  

 · 4. КРАСИМИР СИМЕОНОВ СТОЯНОВ - ЕГН ………., гр.Варна, ул. 

"Крайезерна" № 49, молба вх.№ СДЖ-6-94.К/5/13.04.2006 г. - ОТКАЗ, при 

извършено посещение на адреса, лицето не е открито; съгласно 

информация от РДВР-Варна се установи, че лицето и съпругата му са 

заминали за чужбина на 16.04.2006 г. и до настоящия момент няма данни 

за завръщането им; 

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

  

 · 5. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. 

"Александър Малинов" № 16, молба вх.№ СДЖ-6-94.Й/1/14.03.2006 г. - 

ОТКАЗ, лицето не е открито на посочения адрес, поради което не може да 

бъде извършена социална анкета; 

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

  

 · 6. МИГЛЕНА ПЕТРОВА САРАНДЕВА - ЕГН ………., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл. 401, вх.9, ап.165, молба вх.№ СДЖ-6-

94.М/14/19.05.2006 г. - ОТКАЗ, доходът на семейството се формира от 

работна заплата, обезщетение от Бюрото по труда и месечни помощи за 

деца; през м.май 2006 г. лицето е получило целева помощ от Дирекция 

"Социално подпомагане"; 

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

  

  4074-8. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.2, т.6, 

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-

9909/2/15.06.2006 г., Общински съвет Варна дава съгласие за създаване на 

"Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания" 

като социална услуга в общността, с капацитет 20 души, численост на 

персонала 6 щатни бройки, средства за работна заплата за 6 месеца 11 520 

лв., стандарт за издръжка на едно лице 907.12 лв. Дата на откриване 1 юли 

2007 г. 

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

  

  4075-8. 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/12/26.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда; чака 

освидетелстване от ТЕЛК; обитава общинско жилище при лоши 

санитарно-хигиенни условия; доходът й се формира единствено от 

пенсията на съпруга й), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 



отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на МАРИЙКА 

СТАНЧЕВА КИРИЛОВА - ЕГН ………, гр.Варна, ул. "Крайезерна" № 26 

А - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4076-8. 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/13/02.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; не 

притежава движима и недвижима собственост, която може да бъде 

източник на доходи; дъщеря й е починала преди няколко години, а синът й 

- през м.април 2006 г.), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на МАРИНА ЦАНЕВА 

ИЛИЕВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Усмивка" № 5- за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 4077-8. 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/10/26.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, със 72% трайно-намалена работоспособност; 

доходът на семейството се формира единствено от пенсията на г-жа 

Христова; съпругът й е безработен; обитават жилище при лоши санитарно-

хигиенни условия), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ВЕНЕТА ДЕМИРОВА 

ХРИСТОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Розова долина" № 40 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4078-8. 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/10/02.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно; синът Михаил Красимиров Луков е с 95% 

трайно-намалена работоспособност с диагноза "спинална мускулна 

атрофия"; от 4 клас е на индивидуално обучение; през настоящата година е 

завършил Първа езикова гимназия с английски език с отличен успех; за 

абитуриентския му бал семейството е взело пари назаем, доходите се 

формират единствено от заплатата на майката), Общински съвет - Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на 

СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА ЛУКОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. 

"Силистра" бл.2, вх.А, ап.4 - за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  



  4079-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.А/7/02.05.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от социална 

пенсия; обитава общинско жилище, съвместно с двете си дъщери и 

петимата си внука; жилището е с лоши санитарно-хигиенно условия; към 

момента електрозахранването е спряно, поради неплатени сметки), 

Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 200 лв. на АНКА ЗАХАРИЕВА ПЕТРОВА - ЕГН 

………., гр.Варна, ул. "Доброволци" № 30 - за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

 4080-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.Й/4/27.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно, без доходи, тъй като няма необходимия 

осигурителен стаж за пенсия; обитава едностайно жилище на свободен 

наем; на 24.04.2006 г. е починал съпругът й), Общински съвет - Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 

ЙОВКА СЛАВЧЕВА МАРИНОВА - ЕГН …….., гр.Варна, ул. "Петко 

Тодоров" бл.9, вх.1, ап.5- за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  

  4081-8. 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/15/14.07.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно, без доходи, тъй като няма необходимия 

осигурителен стаж и възраст за пенсия; обитава таванска стая на свободен 

наем, без санитарен възел; доходите се формират единствено от социални 

помощи), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 200 лв. на АНКА ВЛАДИМИРОВА 

ДОШКОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул. "Злетово" бл.1, вх.А, таван - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4082-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-6-94.Р/8/20.04.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е пенсионер; обитава стая от стара вила в лошо техническо 

състояние; съжителства със сина си, който е безработен и отглежда сам 

дъщеря си -ученичка във втори клас), Общински съвет - Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 

РУСКА РАДЕВА СТОЯНОВА - ЕГН ………., гр.Варна, местност 



"Св.Никола" № 9- за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

  

  4083-8. 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/11/26.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер, с 50% трайно намалена работоспособност; 

доходът се формира единствено от пенсия; съжителства в общинско 

жилище със сестра си, която е с трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ и племенник, който е безработен), Общински съвет - Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 

НАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА - ЕГН ………, гр.Варна, ул. "Йордан 

Йовков" бл.9, вх.А, ап.13- за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  

 4084-8. 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/17/10.04.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е самотна майка с 3 малолетни деца; доходът й се формира 

единствено от социални помощи; съжителства със семейството си, майка 

си и двете си пълнолетни сестри в една стая от наследствено жилище; 

електрозахранването е спряно поради неплатени сметки), Общински съвет 

- Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 

лв. на ЗДРАВКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 

ул. "Светослав Минков" № 44- за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

  4085-8. 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/6/19.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с две малолетни деца; съжителства с 

родителите си при лоши битови и хигиенни условия; доходът се формира 

единствено от социални помощи), Общински съвет - Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на КЪЙМЕТ 

ИСМАИЛОВА ЮСЕИНОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Княз Черказки" 

№ 35- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

  4086-8. 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/3/19.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; обитава 



едностайно жилище на свободен наем; г-жа Мехмедова и нейното дете са с 

хронични заболявания; доходът се формира единствено от социални 

помощи), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 200 лв. на ГЮЛСЕРЕН РАФЕТОВА 

МЕХМЕДОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул. "Княз Черказки" № 27- за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4087-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.А/5/20.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с две малолетни деца; обитава едностайно 

жилище на свободен наем; съжителства с родителите си и семейството на 

сестра си; доходът се формира единствено от социални помощи), 

Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 200 лв. на АСЯ ЙОРДАНОВА РАНГЕЛОВА - ЕГН 

………., гр.Варна, ул. "Балатон" № 29- за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4088-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-94.И/6/12.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица от 31.03.2006 г.; има едно непълнолетно и едно 

малолетно дете на 9 м.; доходът й се формира единствено от социални 

помощи), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на ИВЕЛИНА ПАВЛОВА 

КОНДОВА - ЕГН ………, гр.Варна, ул. "Пирин" бл.2, ет.8, ап.19 - за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4089-8. 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/5/18.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с три малолетни деца; доходите се 

формират единствено от социални помощи; обитават двустайно общинско 

жилище в лошо техническо състояние; г-жа Бакърджиева съжителства с 

баща си, който на 11.04.2006 г. почива внезапно), Общински съвет - Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 

ЕЛИСАВЕТА КИРИЛОВА БАКЪРДЖИЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.404, вх.14, ап.206 - за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  



  4090-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-6-94.Д/14/17.04.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е разведено, с 90% трайно намалена работоспособност; доходът му 

се формира единствено от пенсия; не притежава движима и недвижима 

собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи), Общински 

съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на 200 лв. на ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ - ЕГН ………., 

гр.Варна, ул. "Радост" бл.2, вх.В, ап.4 - за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4091-8. 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/11/05.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с 84% трайно намалена работоспособност; 

семейството съжителства с петте си внуци; от м.септември 2005 г. г-жа 

Алиева и съпругът й са приемно семейство на момиченце на 4 г.; през 

втората половина на май 2005 г. е извършена коремна операция на детето, 

на което семейството е приемен родител, а разходите не са покрити от 

НЗОК), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 300 лв. на МИЙРЕМ АХМЕД АЛИЕВА - 

ЕГН …………, гр.Варна, ул. "Найчо Цанов" № 42- за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4092-8. 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/109/12.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е безработно; зимният период на 2006 г. лицето е изкарало в 

"Майка Тереза" на ул. "Марко Балабанов" № 22; няма никакви доходи; 

през летния сезон спи по пейки и спирки), Общински съвет - Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 

МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА ИЛИЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, местност 

"Боровец Юг" № 2-646 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

  

  4093-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-6-94.Ж/20/04.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; 

съжителства с дъщеря си, която е с 53% трайно намалена 

работоспособност и синът й, който е на минимална работна заплата; през 

м.март 2006 г. е починала сестра й, чието погребение е платено от г-жа 

Дочева), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 



еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА 

ДОЧЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.25, вх.1, ап.45- 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4094-8. 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/75/29.05.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е семейно, с две непълнолетни деца; съпрузите са безработни; 

доходът се формира единствено от социални помощи; обитава двустайно 

жилище в лошо техническо състояние), Общински съвет - Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 

НИНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА - ЕГН ……………, гр.Варна, ул. "Станислав 

Доспевски" № 7- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

  4095-8. 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/47/08.05.2006 г. и на база социален статус 

(лицето е семейно, с две непълнолетни и едно малолетно дете; съпрузите 

са безработни, с регистрация в Бюрото по труда; живеят при лоши битови 

и хигиенни условия), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ЕМИЛИЯ 

РУМЕНОВА АНГЕЛОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул. "Наум" № 93- за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4096-8. 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/7/29.06.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсиите 

на съпрузите; от 4 години синът им Петър Тодоров Няголов (актьор) е с 

алкохолна зависимост; за провеждане на лечението родителите са взели 

пари назаем, с оглед на което не могат да задоволят комунално-битовите 

си потребности; последното лечение е в гр.София в Болница - кв.Лозенец и 

за него са необходими 2000 лв.), Общински съвет - Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 1000 лв. на ТОДОР 

ПЕТРОВ НЯГОЛОВ - ЕГН ……….., гр.Варна, ул. "Охрид" № 4- за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4097-8. 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/4/18.04.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно, с 58% трайно намалена работоспособност; 



съпрузите са безработни, с регистрация в Бюрото по труда; съжителстват с 

двамата си сина и дъщеря си, която е самотен родител с две малолетни 

деца), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА 

ГРАМАТИКОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Осогово" № 11- за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

  

  4098-8. 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/21/27.06.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е настанено в Звено "Майка и бебе" към Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства; договорът й изтича на 06.07.2006 г.; 

има едно малолетно дете; няма собствено жилище, в което да отглежда 

детето си в семейна среда), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на МИЛЕНА 

ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА - ЕГН ………….., гр.Варна, жк "Дружба" бл.9, 

ет.1- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

  4099-8. 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/7/27.06.2006 г. и на база социален 

статус (лицето е настанено в Звено "Майка и бебе" към Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства; договорът й изтича на 22.06.2006 г.; 

има едно малолетно дете; няма собствено жилище, в което да отглежда 

детето си в семейна среда), Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на НАДЕЖДА 

НАЧКОВА МИХАЙЛОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Кап. Георги 

Георгиев" № 23- за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

  

 4100-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на база 

социален статус, Общински съвет - Варна взема решение да не отпуска 

финансова помощ на следните лица: 

  

 · 1. ЕЛЕНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА - ЕГН ………., гр.Варна, местност 

"Боровец" № 80, молба вх.№ ОС-6-94.Е/5/11.04.2006 г. - ОТКАЗ; лицето не 

е открито на посочения адрес, поради което не може да бъде извършена 

социална анкета; 

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

  



 · 2. НЕРГЮЛ ЯКУБОВА САЛИЕВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Галац" 

№ 4, молба вх.№ СДЖ-6-94.Н/6/20.04.2006 г. - ОТКАЗ; лицето не е 

открито на посочения адрес, поради което не може да бъде извършена 

социална анкета; 

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

  

 · 3. ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА БАЕВА - гр.Варна, жк. "Дружба" бл.5, 

ап.22, молба вх.№ ОС-6-94.И/6/27.03.2006 г. - ОТКАЗ; лицето не е открито 

на посочения адрес от приблизително 4 месеца; настоящото местоживеене 

не е известно, поради тази причина социална анкета не може да бъде 

извършена; 

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

  

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно: 

  - разкриване на групи в ЦДГ № 10 "Приказка", ЦДГ № 30 "Мечо 

 пух", ЦДГ № 39 "Звънче", ОДЗ № 4 "Чайка", ЦДГ № 43 "Синчец"; 

  - преобразуване на ЦДГ № 10 "Приказка" в ОДЗ № 10 

 "Приказка"; 

  - разкриване на група в ЦДГ 16 "Пушкин"; 

 - еднократно финансово подпомагане на Веселин Красимиров 

 Кулев. 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ - 

Председател ПК "Образование" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

  

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  4101-9. На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.6 на ЗНП, 

чл.15, ал.1 от ППЗНП и чл.2, ал.1 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-6-

9302/159/12.06.2006 г., Общински съвет - Варна разкрива групи в: 

  

 1) ЦДГ № 10 "Приказка" - 1 яслена група; 

  

 2) ЦДГ № 30 "Мечо пух" - 1 детска група; 

  

 3) ЦДГ № 39 "Звънче" - 1 детска група; 

  

 4) ОДЗ № 4 "Чайка" - 1 детска група; 

  

 5) ЦДГ № 43 "Синчец" - 1 детска група; 

  

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



  

  4102-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.6 от ЗНП 

и чл.15, ал.1 от ППНЗП и във връзка с предстоящото разкриване на яслена 

група в ЦДГ № 10 "Приказка", Общински съвет - Варна дава съгласие за 

преобразуване на ЦДГ № 10 "Приказка" в ОДЗ № 10 "Приказка". 

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

  

  4103-9. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗНП, 

чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ППЗНП и чл. 2 от Наредба № 7/03.10.2003 г. на 

МОН, Общински съвет - Варна разкрива група в: 

  - ЦДГ № 16 "Пушкин" - 1 детска група 

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

  

 4104-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Общинската 

програма за 2006 г. за мерките за насърчаване на творческите заложби и 

потребности на деца с изявени дарби, Общински съвет - Варна награждава 

Веселин Красимиров Кулев - балкански шампион от олимпиадата по 

информатика 2006 г. със сумата от 500 /петстотин/ лв. 

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

  

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Туризъм и търговия" относно: 

  - изменения в "Наредба за реда за провеждане на търговската 

дейност на територията на Община Варна". 

Докл.: Св. ЗЛАТЕВ - Председател ПК 

"Туризъм и търговия" 

       Р. РАДЕВ - общински съветник 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

 4105-10. На основание чл. 22, ал. 1 и във връзка с чл.21, ал.1, т.13 

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

9302/166/23.06.2006 г., Общински съвет - Варна приема *изменения в 

"Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на 

Община Варна", както следва: 

  

 Чл.5, ал.2 от Наредбата се изменя и става със следния текст: 

 "Чл.5, ал.2 Заведенията за хранене могат да бъдат озвучавани 

 до 23.30 часа." 

  

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

  

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Вземане на решение за заплащане от Община Варна на 

пристанищна такса във връзка с договор сключен между кметство Варна и 

"ТОЛ ШИПС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД". 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

  4106-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8, чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и във връзка със сключен договор между КМЕТСТВО ВАРНА и 

ТОЛ ШИПС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД, Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

действия за заплащане на дължимата по горепосочения договор 

пристанищна такса в общ размер на 40 000 английски лири, по начин, 

условия и в срокове, конкретно уговорени в договора. Пристанищната 

такса се дължи от Община Варна като пристанище-домакин на регата - 

обучение на ветроходни кораби в Черно море през 2008 г., съгласно 

сключения между КМЕТСТВО ВАРНА и ТОЛ ШИПС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

ЛИМИТИД договор. 

  

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

  

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

  - приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка за обекти по Годишния план за 

приватизация за 2006 г.; 

 - приемане на метод и условия за приватизация на обекти с открита 

процедура за приватизация по Годишния план за приватизация за 2006 г. 

Докл.: Д. ГАБРОВСКА - Председател на Комисия 

по приватизация и следприватизационен контрол 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 34 

 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  4107-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, 

ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и 

приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на 

оценители, Общински съвет - Варна приема анализи на правното 

състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на 

предвидени за приватизация обекти, както следва: 

  1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, ул."Габрово" №14 по АОС № 3772/22.03.2006г, 

изготвен от Милко Славов Иванов - правоспособен юрист. 

  2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Габрово" № 14 по 

АОС № 3772/22.03.2006г., изготвени от Диана Георгиева Пенева - 

лицензиран оценител. 

 3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, на ъгъла на ул."Габрово" и ул."Софроний 

Врачански" по АОС №3773/ 22.03.2006 г., изготвен от Жасмина Стойкова 

Стойкова - правоспособен юрист. 



  4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, на ъгъла на 

ул."Габрово" и ул."Софроний Врачански" по АОС № 3773/22.03.2006г., 

изготвени от Кичка Тодорова Станева - лицензиран оценител. 

 5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, ул."Стефан Стамболов" №24 по АОС 

№763/24.07.1998г., изготвен от Меглена Костадинова Младенова - 

правоспособен юрист. 

  6. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, ул."Тодор Икономов" №36 по АОС № 

986/16.02.1999г., изготвен от Кремена Петрова Ангелова - правоспособен 

юрист. 

  7. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Тодор Икономов" 

№36 по АОС №986/16.02.1999г., изготвени от Цветана Георгиева Ангелова 

- лицензиран оценител. 

  8. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, ул."Преслав" №5 по АОС № 1220/16.06.1999г., 

изготвен от Томина Николова Томова - правоспособен юрист. 

  9. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Преслав" №5 по 

АОС № 1220/ 16.06.1999г., изготвени от Консорциум"Бизнес консулт - 

BG" - лицензиран оценител. 

 10. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, ж.к."Младост" блок 155, ет.1 по АОС 

№3089/14.05.2004г., изготвен от Жасмина Николаева Николова - 

правоспособен юрист. 

 11. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 

 общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, гр.Варна, 

ж.к."Младост" блок 155, ет.1 по АОС №3089/14.05.2004г., изготвени от 

Пенка Йорданова Димитрова - лицензиран оценител. 

 12. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, ул."Георги Бенковски" №19а по АОС № 

1859/04.08.2000г., изготвен от София Георгиева Разсолкова - 

правоспособен юрист. 

  13. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Георги Бенковски" 

№19а по АОС №1859/04.08.2000г., изготвени от "Кронос" ООД - 

лицензиран оценител. 

 14. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, площад "Митрополит Симеон" - информационен 

център по АОС №1484/05.01.2000г., изготвен от Юлияна Атанасова Боева - 

правоспособен юрист. 



  15. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, площад "Митрополит 

Симеон" - информационен център по АОС № 1484/05.01.2000г., изготвени 

от ЕТ "Ренита - Таня Панайотова" - лицензиран оценител. 

 16. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, ул."Георги Бенковски" №16 по АОС 

№2260/20.12.2001г., изготвен от Кремена Петрова Ангелова - 

правоспособен юрист. 

 17. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Георги Бенковски" 

№16 по АОС №2260/20.12.2001г., изготвени от Емилия Цветанова 

Младенова - лицензиран оценител. 

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

  

  

  

 4108-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 

ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 

решение №3764-7-1/42/09.06.2006г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ул."Габрово" №14 по АОС №3772/22.03.2006г. и представляващ магазин, 

разположен на първи етаж от масивна двуетажна сграда, с вход от 

ул."Габрово", със застроена площ 30,00кв.м., както и 7,42% идеални части 

от общите части на сградата и 17,00кв.м. идеални части земя от цялата 

земя с площ 261,00кв.м., Общински съвет-Варна реши: 

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Габрово" №14 по 

АОС №3772/ 22.03.2006г. и представляващ магазин, разположен на първи 

етаж от масивна двуетажна сграда, с вход от ул."Габрово", със застроена 

площ 30,00кв.м., както и 7,42% идеални части от общите части на сградата 

и 17,00кв.м. идеални части земя от цялата земя с площ 261,00кв.м., при 

начална тръжна цена 45 000лв. 

 ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

 съдържащи: 

 1. Заявление за участие. 

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

 3. Информационен меморандум. 

 4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

 6. Декларация за конфиденциалност. 

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 



Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите 

и сведенията, представляващи служебна тайна. 

 8. Стъпка за наддаване в размер на 4 500лв. 

 9.*Депозит в размер на 4 500лв.*,* платими по сметка IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 

сградата на Община Варна, срещу представян на документ за платени 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 

16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в 

"Държавен вестник". 

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 

на 15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 10.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна. 

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване 

 имат юридически и физически лица, подали следните документи: 

 14.1. заявление за участие; 

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

или нотариално заверено копие/ и документ за самоличност за физически 

лица /копие, заверено от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 500лв., платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна /оригинал/. 

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/. 

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 

 Варна от дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 

 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за 

приходите /оригинал/; 



 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 

 14.10. декларация за конфиденциалност; 

 14.11. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

 14.12. декларация за данъчна регистрация - копие, заверено от 

съответното подразделение на Националната агенция за приходите и 

БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал /за 

юридически лица/; 

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/; 

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен денот обнародването на 

решението в "Държавен вестник"; 

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията 

на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

 ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Росица 

Георгиева, Иван Славков, Аврам Тодоров, Петко Бойновски; резервни 

членове: Пламен Начков и Георги Ташков и възнаграждение, съгласно 

чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 

членовете на комисията в размер на 100лв. 

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 

за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 



сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 

  V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор. 

  VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена. 

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

 

 

  4109-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое решение №3765-7-1/42/09.06.2006г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ул."Габрово" №14 по АОС №3773/22.03.2006г. и представляващ магазин, 

разположен на първи етаж от масивна двуетажна сграда, на ъгъла на 

ул."Габрово" и ул."Софроний Врачански", със застроена площ 34,00кв.м., 

както и 8,42% идеални части от общите части на сградата и 19,00кв.м. 

идеални части земя от цялата земя с площ 261,00кв.м., Общински съвет-

Варна реши: 

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Габрово" №14 по 

АОС №3773/22.03.2006г. и представляващ магазин, разположен на първи 

етаж от масивна двуетажна сграда, на ъгъла на ул."Габрово" и 

ул."Софроний Врачански", със застроена площ 34,00кв.м., както и 8,42% 

идеални части от общите части на сградата и 19,00кв.м. идеални части земя 

от цялата земя с площ 261,00кв.м., при начална тръжна цена 51 000лв. 

  ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

 съдържащи: 

 1. Заявление за участие. 

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

 3. Информационен меморандум. 

 4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

 6. Декларация за конфиденциалност. 



 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите 

и сведенията, представляващи служебна тайна. 

 8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. 

 9. Депозит в размер на 5 100лв., платими по сметка IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 

сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 

16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в 

"Държавен вестник". 

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 

на 15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 14.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна. 

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически 

и физически лица, подали следните документи: 

 14.1. заявление за участие; 

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

или нотариално заверено копие/ и документ за самоличност за физически 

лица /копие, заверено от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 100лв., платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна /оригинал/. 

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/. 

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от 

дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 



 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за 

приходите /оригинал/; 

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 

 14.10. декларация за конфиденциалност; 

 14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

 14.12. декларация за данъчна регистрация - копие заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите и БУЛСТАТ - 

удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал /за юридически 

лица/; 

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/; 

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник"; 

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията 

на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

  ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг  явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Росица 

Георгиева, Георги Ташков, Диан Даскалов и Петко Бойновски; резервни 

членове: Десислава Калоянова и Илия Кафалийски и възнаграждение, 

съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 

всеки от членовете на комисията в размер на 100лв. 

  ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 

за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата 



напровеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 

  V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на 

приложения към тръжната документация договор. 

  VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена. 

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

  

  4110-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое решение №3767-7-1/42/09.06.2006г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ул."Тодор Икономов" №36 по АОС №986/16.02.1999г. и представляващ 

гараж №1 /15/ със застроена площ 25,80кв.м., 0,5712% идеални части от 

общите части и правото на строеж, Общински съвет-Варна реши: 

  І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Тодор Икономов" 

№36 по АОС №986/16.02.1999г. и представляващ гараж №1 /15/ със 

застроена площ 25,80кв.м., 0,5712% идеални части от общите части и 

правото на строеж, при начална тръжна цена 21 000лв. 

 ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

 съдържащи: 

 1. Заявление за участие. 

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

 3. Информационен меморандум. 

 4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

 6. Декларация за конфиденциалност. 

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите 

 и сведенията, представляващи служебна тайна. 



 8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000 лв. 

 9. Депозит в размер на 2 100 лв.*,* платими по сметка IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 

сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 

16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в 

"Държавен вестник". 

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 

на 15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 10.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна. 

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически 

и физически лица, подали следните документи: 

 14.1. заявление за участие; 

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

или нотариално заверено копие/ и документ за самоличност за физически 

лица /копие, заверено от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 100лв., платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна /оригинал/. 

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/. 

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от 

дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 

 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за 

приходите /оригинал/; 

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 



 14.10. декларация за конфиденциалност; 

 14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

 14.12. декларация за данъчна регистрация - копие заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите и БУЛСТАТ - 

удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал /за юридически 

лица/; 

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/; 

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица 

 /оригинал/. 

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен денот 

 обнародването на решението в "Държавен вестник"; 

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията 

на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

 ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Росица 

Георгиева, Десислава Калоянова, Светлан Златев и Петко Бойновски; 

резервни членове: Гергана Господинова и Ради Радев и възнаграждение, 

съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 

всеки от членовете на комисията в размер на 100лв. 

  ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 

за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 



 V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор. 

 VІ.Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена. 

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

  

 4111-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое решение №3768-7-1/42/09.06.2006г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ул."Преслав" №5 по АОС №1220/16.06.1999г. и представляващ магазин, 

разположен в първи етаж на четириетажна сграда, със застроена площ 

65,60кв.м., заедно с ? идеална част от общи части на сградата, ? идеална 

част от изба с полезна площ 16,00кв.м. и ? идеална част от дворно място, 

цялото с площ 90,22кв.м., Общински съвет-Варна реши: 

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Преслав" №5 по 

АОС №1220/16.061999г. и представляващ магазин, разположен в първи 

етаж на четириетажна сграда, със застроена площ 65,60кв.м., заедно с ? 

идеална част от общи части на сградата, ? идеална част от изба с полезна 

площ 16,00кв.м. и ? идеална част от дворно място, цялото с площ 

90,22кв.м., при начална тръжна цена 118 000лв. 

  ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

съдържащи: 

 1. Заявление за участие. 

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

 3. Информационен меморандум. 

 4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

 6. Декларация за конфиденциалност. 

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите 

 и сведенията, представляващи служебна тайна. 



 8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. 

 9. Депозит в размер на 11 800лв., платими по сметка IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 

сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 

16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в 

"Държавен вестник". 

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 

на 15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 14.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна. 

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически 

и физически лица, подали следните документи: 

 14.1. заявление за участие; 

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

или нотариално заверено копие/ и документ за самоличност за физически 

лица /копие, заверено от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 11 800лв., платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна /оригинал/. 

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/. 

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от 

дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 

 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за 

приходите /оригинал/; 

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 



 14.10. декларация за конфиденциалност; 

 14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

 14.12. декларация за данъчна регистрация - копие заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите и БУЛСТАТ - 

удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал /за юридически 

лица/; 

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/; 

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен денот обнародването на 

решението в "Държавен вестник"; 

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията 

на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

  ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Росица 

Георгиева, Кремена Йорданова, Ради Радев и Петко Бойновски; резервни 

членове: Аврам Тодоров и Пламен Начков и възнаграждение, съгласно 

чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 

членовете на комисията в размер на 100лв. 

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 

за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 



  V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор. 

  VІ.  Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена. 

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

  

  4112-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое решение №3769-7-1/42/09.06.2006г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ж.к."Младост" блок 155, ет.1 по АОС №3089/14.05.2004г. и представляващ 

помещение на първи етаж от шестнадесететажен жилищен блок, със 

застроена площ 53,41кв.м., както и 0,7320% идеални части от общите части 

на сградата и правото на строеж, Общински съвет-Варна реши: 

  І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к."Младост" блок 

155, ет.1 по АОС №3089/14.05.2004г. и представляващ помещение на 

първи етаж от шестнадесететажен жилищен блок, със застроена площ 

53,41кв.м., както и 0,7320% идеални части от общите части на сградата и 

правото на строеж, при начална тръжна цена 50 000лв. 

 ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

съдържащи: 

 1. Заявление за участие. 

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

 3. Информационен меморандум. 

 4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

 6. Декларация за конфиденциалност. 

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите 

и сведенията, представляващи служебна тайна. 

 8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. 



 9. Депозит в размер на 5 000лв.*,* платими по сметка 

IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 

сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 

16.30 на 10-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен 

вестник". 

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 

на 15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 10.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна. 

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически 

и физически лица, подали следните документи: 

 14.1. заявление за участие; 

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

или нотариално заверено копие/ и документ за самоличност за физически 

лица /копие, заверено от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв., платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна /оригинал/. 

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/. 

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от 

дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 

 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за 

приходите /оригинал/; 

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 

 14.10. декларация за конфиденциалност; 



 14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

 14.12. декларация за данъчна регистрация - копие заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите и БУЛСТАТ - 

удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал /за юридически 

лица/; 

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/; 

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 

 предложения: 

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен денот 

 обнародването на решението в "Държавен вестник"; 

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията 

на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

 ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Росица 

Георгиева, Гергана Господинова, Красимир Маринов и Петко Бойновски; 

резервни членове: Снежана Донева и Кремена Йорданова и 

възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 

конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 

100лв. 

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 

за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 



 V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор. 

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена. 

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

  

 4113-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое решение №3770-7-1/42/09.06.2006г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ул."Георги Бенковски" №19а по АОС №1859/04.08.2000г. и представляващ 

магазин, разположен в партера на шестетажен жилищен блок и се състои 

от два етажа със застроена площ: етаж първи - 76,00кв.м. и етаж втори - 

78,00кв.м. и маза с площ 15,00кв.м., както и съответния процент идеални 

части от общите части на сградата, Общински съвет-Варна реши: 

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Георги Бенковски" 

№19а по АОС №1859/04.08.2000г. и представляващ магазин, разположен в 

партера на шестетажен жилищен блок и се състои от два етажа със 

застроена площ: етаж първи - 76,00кв.м. и етаж втори - 78,00кв.м. и маза с 

площ 15,00кв.м., както и съответния процент идеални части от общите 

части на сградата, при начална тръжна цена 345 000лв. 

  ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

съдържащи: 

 1. Заявление за участие. 

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

 3. Информационен меморандум. 

 4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

 6. Декларация за конфиденциалност. 

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите 

 и сведенията, представляващи служебна тайна. 



 8. Стъпка за наддаване в размер на 20 000лв. 

 9. Депозит в размер на 20 000лв.*,* платими по сметка IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 

сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 

16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в 

"Държавен вестник". 

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 

на 15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 14.00 часа в зала 37 в сградата на 

Община Варна. 

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически 

и физически лица, подали следните документи: 

 14.1. заявление за участие; 

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

или нотариално заверено копие/ и документ за самоличност за физически 

лица /копие, заверено от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 20 000лв., платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна /оригинал/. 

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/. 

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от 

дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 

 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за 

приходите /оригинал/; 

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 



 14.10. декларация за конфиденциалност; 

 14.11. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

 14.12. декларация за данъчна регистрация - копие заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите и БУЛСТАТ - 

удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал /за юридически 

лица/; 

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/; 

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 *15.* Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен денот 

 обнародването на решението в "Държавен вестник"; 

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията 

на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

  ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Росица 

Георгиева, Тодорка Павлова, Тодор Мутафов и Петко Бойновски; резервни 

членове: Диан Даскалов и Иван Иванов и възнаграждение, съгласно чл.8, 

ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 

членовете на комисията в размер на 100лв. 

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 

за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 



  V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор. 

  VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена. 

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

  

 4114-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое решение №3771-7-1/42/09.06.2006г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

площад "Митрополит Симеон" - информационен център по АОС №1484/ 

05.01.2000г. и представляващ информационен център /пристройка към 

"Козирката"/, разположен в първи етаж на едноетажна сграда със сутерен, 

със застроена площ 102,90кв.м. и 52,18% идеални части от общи части на 

сградата, Общински съвет-Варна реши: 

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, площад "Митрополит 

Симеон" - информационен център по АОС №1484/ 05.01.2000г. и 

представляващ информационен център /пристройка към "Козирката"/, 

разположен в първи етаж на едноетажна сграда със сутерен, със застроена 

площ 102,90кв.м. и 52,18% идеални части от общи части на сградата, при 

начална тръжна цена 400 000лв. 

 ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

 съдържащи: 

 1. Заявление за участие. 

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

 3. Информационен меморандум. 

 4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

 6. Декларация за конфиденциалност. 

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите 

 и сведенията, представляващи служебна тайна. 



 8. Стъпка за наддаване в размер на 20 000лв. 

 9. Депозит в размер на 20 000лв.*,* платими по сметка IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 

сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 

16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в 

"Държавен вестник". 

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 

на 15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 10.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна. 

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически 

и физически лица, подали следните документи: 

 14.1. заявление за участие; 

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

или нотариално заверено копие/ и документ за самоличност за физически 

лица /копие, заверено от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 20 000лв., платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна /оригинал/. 

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/. 

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от 

дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 

 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за 

приходите /оригинал/; 

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 



 14.10. декларация за конфиденциалност; 

 14.11. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

 14.12. декларация за данъчна регистрация - копие заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите и БУЛСТАТ - 

удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал /за юридически 

лица/; 

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/; 

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен денот обнародването на 

решението в "Държавен вестник"; 

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията 

на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

 ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Росица 

Георгиева, Снежана Донева, Бранимир Балачев и Петко Бойновски; 

резервни членове: Илия Кафалийски и Иван Иванов и възнаграждение, 

съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 

всеки от членовете на комисията в размер на 100лв. 

  ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 

за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 



 V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор. 

  VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена. 

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

  

 

 4115-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое решение №2121-4-1/30/08.07.2005г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ул."Георги Бенковски" №16 по АОС №2260/20.12.2001г. и представляващ 

подблоково пространство - Обект 1 със застроена площ 114,00кв.м., заедно 

с 9,5345% идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж и изба с площ 15,00кв.м., Общински съвет-Варна реши: 

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Георги Бенковски" 

№16 по АОС №2260/20.12.2001г. и представляващ подблоково 

пространство - Обект 1 със застроена площ 114,00кв.м., заедно с 9,5345% 

идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж и изба с 

площ 15,00кв.м., при начална тръжна цена 325 000лв. 

  ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

съдържащи: 

 1. Заявление за участие. 

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

 3. Информационен меморандум. 

 4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

 6. Декларация за конфиденциалност. 

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите 

и сведенията, представляващи служебна тайна. 

 8. Стъпка за наддаване в размер на 20 000лв. 



 9. Депозит в размер на 20 000лв., платими по сметка IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 

сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 

16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в 

"Държавен вестник". 

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 

на 15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

 13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 14.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна. 

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически 

и физически лица, подали следните документи: 

 14.1. заявление за участие; 

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

или нотариално заверено копие/ и документ за самоличност за физически 

лица /копие, заверено от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 20 000лв., платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна /оригинал/. 

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 

500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/. 

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от 

дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 

 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за 

приходите /оригинал/; 

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 

 14.10. декларация за конфиденциалност; 



 14.11. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

 14.12. декларация за данъчна регистрация - копие заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите и БУЛСТАТ - 

удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал /за юридически 

лица/; 

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в 

несъстоятелност или се намира в ликвидация - оригинал /за юридически 

лица/; 

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен денот обнародването на 

решението в "Държавен вестник"; 

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 

 документи. 

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията 

на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

  ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Росица 

Георгиева, Тодорка Павлова, Тодор Мутафов и Петко Бойновски; резервни 

членове: Красимир Маринов и Бранимир Балачев и възнаграждение, 

съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 

всеки от членовете на комисията в размер на 100лв. 

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 

за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 



 V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор. 

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена. 

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

  

 

  4116-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6.1 и чл.6.2 от 

"Правилник за дейността на комисията за приватизация и 

следприватизационен контрол", Общински съвет-Варна изменя свое 

решение №3772-7-2/42/09.06.2006г., както следва: 

  - за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум лицензираните оценители "Галакт" ООД, Кичка Тодорова 

Станева и Димитър Великов Димитров." 

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

  

 

 4117-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6.1. от 

"Правилник за дейността на комисията за приватизация и 

следприватизационен контрол", Общински съвет-Варна изменя свое 

решение №3766-7-2/42/09.06.2006г., както следва: 

  - за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум *Цвета Василева Вълчева* /лицензиран оценител/." 

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

  

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно 

полагаем платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет - 

Варна. 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

 4118-13. На основание чл. 155 и чл. 156, ал.2 от Кодекса на труда, 

чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от "Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и решение № 2164-2(45)/29.09.1999 г., 

Общински съвет - Варна дава съгласие Председателят на Общинския съвет 

да ползва полагаем платен годишен отпуск от 21.08.2006 г. до 15.09.2006 г. 

включително. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Транспорт" относно: 

 - отпускане на допълнителни 11 броя карти за градск  транспорт - за 

дете и придружител на Асоциация на родител  на деца с церебрална 

парализа и на деца с вродени, придобит  и наследствени увреждания; 

 - определяне 35 % от курсовете по автобусните   тролейбусните 

линии от транспортната схема на Община Варна да се изпълняват с МПС 

оборудване за превоз на трудн  подвижни лица; 

 - възлагане на Кмета на Община Варна в срок до 31.07.2006 г. да 

внесе предложение за критериите и начина на оценка за класиране на 

кандидатите в конкурса за обществен превоз н  пътници на територията на 

Община Варна; 

 - даване на съгласие "Градски транспорт"-ЕАД - Варна да проведе 

преговори с банкови институции за осигуряване на кредит за закупуване на 

автобуси, като внесе за разглеждан  в ОбС - Варна три броя оферти с 

икономическа обосновка и предложение за погасителен план за искания 

кредит. 

    Докл.: Кр. МАРИНОВ - Председател ПК "Транспорт" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 4119-14. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от ЗМСМА и във връзка с молба с вх. № РД-6-1500/13/18.04.2006 г., 

Общински съвет - Варна дава съгласие да бъдат отпуснати на Асоциация 

на родители на деца с церебрална парализа и на деца с вродени, придобити 

и наследствени увреждания допълнително 11 броя карти за градски 

транспорт - за дете и придружител, както следва: 

  

 1) Виктор Михайлов Рашков - ЕГН …………за линия № 209; 

  

 2) Георги Венциславов Георгиев - ЕГН …………… за линия № 13; 

  



 3) Георги Георгиев Стоянов - ЕГН ……………. за линия № 82; 

  

 4) Дарина Трендафилова Трендафилова - ЕГН ………….. за линия № 48; 

  

 5) Захари Валентинов Пасев - ЕГН ………… за линия № 409; 

  

 6) Полина Красимирова Чернева - ЕГН ……… за линия № 148; 

  

 7) Павел Димитров Нанев - ЕГН ………. за линия № 14; 

  

 8) Пламен Георгиев Кавраков - ЕГН …………. за линия № 7; 

  

 9) Симеона Йовчева Николова - ЕГН ………….. за линия № 22; 

  

 10) Ивайло Йовчев Койчев - ЕГН ………….за линия № 118; 

  

 11) Александър Антонов Александров - ЕГН ………. за линия № 148; 

  

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

  

  4120-14. На основание чл. 21, ал.1, т. 13 и ал. 2 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 18 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министър на 

транспорта и съобщенията и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх. № ОС-6-9302/30/05.05.2006 г., Общински съвет - Варна определя 35 % 

от курсовете по автобусните и тролейбусните линии от транспортната 

схема на Община Варна, да се изпълняват с МПС, оборудвани за превоз на 

трудноподвижни лица, съгласно приложение № 1. 

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

  

  4121-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9302/29/28.04.2006 

г., Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна в срок до 

31.07.2006 г. да внесе предложение за критериите и начина на оценка за 

класиране на кандидатите в конкурса за обществен превоз на пътници на 

територията на Община Варна по Приложение № 2 и № 3. 

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

  

  

  4122-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 5/1/ и чл. 6 

/1/ от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна дава съгласие "Градски 

транспорт" ЕАД - Варна да проведе преговори с банкови институции за 

осигуряване на кредит за закупуване на автобуси, като внесе за 



разглеждане в Общински съвет - Варна 3 броя оферти с икономическа 

обосновка и предложение за погасителен план за исканият кредит. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

 "Структури и общинска администрация" относно: 

  1) създаване на отдел "Вътрешен одит". 

Докл.: Я. КОРЕНЧЕВ - Председател ВрК     

"Структури и общинска администрация" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 32 

 Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

  4123-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-

9302(173)/29.06.2006 г., Общински съвет - Варна одобрява създаването на 

Отдел "Вътрешен одит" с численост на персонала 8 щатни бройки, считано 

от 01.05.2006 г., както следва: 

 1. Началник отдел "Вътрешен одит" - 1 бр. 

 2. Главен вътрешен одитор - 6 бр. 

 3. Младши вътрешен одитор - 1 бр. 

  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Обществен ред и сигурност" относно: 

   1) допълнения и изменения в "Наредба за обществения ред"; 

   - приемане на "Наредба за пожарна безопасност на територията 

 на Община Варна". 

Докл.: Хр. ДОСЕВ - Председател 

ПК "Обществен ред и сигурност" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

4124-16. На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна приема изменение и допълнение на 

Наредбата за обществения ред, както следва: 

 1. Отменя т.9 на чл.3 от раздел II от Наредбата, като настоящата т.10 от 

чл.3 става т.9, т.11 става т.10 и т.12 става т.11. 

 2. Отменя т.3 на чл.9 от раздел III 

 3. Отменя изцяло раздел VI "Ред за отглеждане на домашни животни на 

територията на Община Варна" от съществуващия 

 чл.17 до чл.27 включително. 

 4. Отменя т.7 на чл.57 от раздел X от Наредбата като настоящата т.8 от 

чл.57 става т.7, т.9 става т.8 и т.10 става т.9. 

 5. Допълва досегашния текст на чл.1, ал.1 и същия придобива 

 следният вид: 

 "С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с 

осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на публичната 

и частна собственост, създаване на условия на спокойствие, труд и отдих 

на гражданите, поддържане на естетичен вид, природосъобразна 

екологична среда и чистота на населените места, опазване на здравето на 

хората от зоонози, както и здравето на животните и хуманното отношение 

към тях на територията на Община Варна". 

 6. Създава нова т.5 на чл.1, ал.2 със следният текст:  



 т.5 Домашните и безстопанствените животни. 

 7. Допълва чл.1, ал.3 и същия придобива следния вид: "Наредбата урежда 

правомощията на общинската и районните администрации, свързани с 

осъществяване на дейността и целите, посочени в ал.1, както и реда за 

констатиране на нарушенията и налагане на санкции при изпълнението 

им". 

 8. На мястото на отменения раздел VI "Ред за отглеждане на домашни 

животни на територията на Община Варна" създава нов 

 РАЗДЕЛ VI "Ред за отглеждане на домашни и безстопанствени животни 

на територията на Община Варна", както следва: 

 чл.17. 

 Кметът на Община Варна или упълномощено със заповед от него лице: 

 1. изготвя карта на Варна, отразяваща наситеността, брой мъжки, женски 

и здравен статус на безстопанствени животни на територията на Община 

Варна; 

 2. провежда образователна програма в училищата, обхващаща всички 

възрастови групи, третираща проблемите с безстопанствените животни за 

създаване на ново съвременно отношение към тях, както и начините на 

отговорно отглеждане на домашни животни, за предотвратяване 

възможността те да стават източник на бездомни; 

 3. създава и организира дейността на приют за безстопанствени животни 

/котки, кучета/. 

 чл.18. 

 Ал.1. Районните администрации към Община Варна: 

 1. изготвят и водят регистър на всички домашни и безстопанствени 

животни /котки, кучета/; 

 2. установяват връзки по райони с управителите на етажната собственост, 

с цел контрол и актуализиране на регистрите и отчетността им. 

 3. изготвят и издават удостоверения за регистрация на домашни животни 

/котки, кучета/ 

 Ал.2. В регистъра и удостоверението за регистрация по 

 ал.1, т.3 се отразява: 

  1) номер на удостоверение за регистрация; 

  2) трите имена на собственика и постоянен адрес; 

  3) адрес на който пребивава домашното животно /котка, куче/; 

  4) име на домашното животно /котка, куче/, порода, външни белези; 

  5) имунизационен паспорт - номер, дата на издаване, издател; 

  6) дата на имунизация през съответната година; 

  7) платена такса по ЗМДТ; 

  8) декларация за запознаване на собственика със задълженията му по 

настоящата наредба; 

  9) номер на микрочипа. 

  



 Ал.3. Таксите за регистрация и издаване на удостоверения са както следва: 

 1. Таксата за издаване на удостоверение е в размер на 5.00 лв. и е 

еднократна; 

 2. Таксата за регистрация е в размер на 20.00 лв. и се заплаща ежегодно до 

31.03. на съответната година или в едномесечен срок от дата на 

придобиване на домашното животно /котка, куче/, когато то е придобито 

след 31.03. 

 3. Безплатно издаване на удостоверение ще се извършва за: 

 а) домашни животни на инвалиди; 

 б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

 в) животни използвани за опитни цели; 

 г) животни използвани от БЧК; 

 д) кастрирани животни; 

 е) ловни кучета; 

 Ал.4. Приходите от събраните такси по ал.3, т.1 и 2 се използват за 

мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените животни. 

 Ал.5. Председателите на общото събрание на етажните собственици 

ежегодно в срок до 31.04. на календарната година изготвят отчет за 

отглежданите домашни животни /кучета, котки/ и го представят в 

районните кметства по местоживеене. 

 Чл.19 

 Ал.1.Ветеринарни лекари, които упражняват ветеринарномедицинска 

практика на територията на Община Варна са длъжни: 

 1.да предприемат ограничителни мерки и да уведомяват незабавно Кмета 

на Община Варна и районните кметства при съмнения и възникване на 

епизоотии или при поява на масова смъртност при животните. 

 2. да уведоми незабавно Кмета на Община Варна и районните кметства за 

установени нарушения при трупосъбиране и загробване на животни; 

 3. да водят регистър по образец утвърден от генералния директор на 

НВМС на обслужваните от тях домашни животни; 

 Ал.2. Ветеринарни лекари, включително и тези от общинския приют за 

безстопанствени животни извършват манипулации по имплантиране на 

микрочип, установяващ самоличността на собственика, порода, пол и 

възраст на животните и извършените имунизации съгласно тарифа, 

одобрена от Общински съвет - Варна въз основа на ЗМДТ. 

 Чл.20 /ал.1/ 

 Собствениците на домашни животни /котки, кучета/ са длъжни: 

 1. да декларират в кметствата по местоживеене вида, пола и броя на 

притежаваните от тях домашни животни /котки, кучета/ и настъпилите 

промени в числеността им в срок от 3 месеца за новозакупените и до 30 

дни за новородените. При декларирането на собственика се издава 

удостоверение за регистрация /паспорт/ от районното кметство по 

местоживеене. 



 Регистрацията и пререгистрацията се извършва ежегодно в срок до 31.03 

на съответната година или заедно с подаването на декларацията. 

 2. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс в 

лицензирани ветеринарно-медицински клиники или общинския 

кастрационен център. 

 3. да разхождат кучето си с нашийник и повод, а едрите породи с тегло 

над 10 кг. и агресивни кучета и с намордник. Забранява се насъскването на 

кучета спрямо хора и други животни. 

 Глоба: 100 лв. 

 4. Да събират фекалиите, отделени от домашните животни /котки, кучета/ 

при разхождането му на публични места. За целта е необходимо 

собственикът да носи достатъчен брой хигиенни пособия /найлонови или 

хартиени торбички, специална ръкавица, щипка или лопатка/ или други. 

 Глоба: 50 лв. 

 5. При извеждането на домашните животни /котки, кучета/ да носят в себе 

си ветеринарномедицинският му паспорт и удостоверението за 

регистрация. Същите при поискване да се представят за проверка на 

длъжностните лица от общинската, районната администрации и полицията. 

 Глоба: 20 лв. 

 6. Да осигурят спазването на общите изисквания от правилника за 

вътрешния ред на етажната собственост. 

 7. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други 

животни. 

 Глоба: 50 лв. 

 8. Да се грижат за животните и да не ги изоставят, а тези които не са в 

състояние да ги отглеждат, са задължени да ги предадат безвъзмездно в 

общинския приют. 

 Глоба: 50 лв. 

 9. Да съобщават на държавните ветеринарномедицински органи за 

животни, показващи съмнителни признаци на бяс. 

 10. В срок до 01.06.2007 г. да посетят лицензирана 

ветеринарномедицинска клиника или общинският приют за 

безстопанствени животни за поставяне на микрочип на животните /котки, 

кучета/, чиито собственици са. 

 Глоба: 100 лв. 

 Ал.2 При получаване на удостоверения за регистрация от кметството по 

местоживеене, собственикът на домашни животни /котки, кучета/ 

подписва декларация, че е запознат със задълженията си по настоящата 

Наредба и с размера на санкциите при неспазването и. 

 Ал.3  

 1.Куче, без: нашийник и/или повод и/или обозначителен знак за 

регистрация, не придружено от собственика си, се счита за 

безстопанствено и поражда задължения за служителите от общинския 



приют за безстопанствени животни към Община Варна да го заловят и 

приберат в приюта. 

 2. Куче, непотърсено в 14 дневен срок от собственика си се подлага на 

манипулациите съгласно ЗВМД. 

 Ал.4 Животно /котка, куче/ от приюта се придобива при подписване на 

приемо-предавателен протокол и заплащане на такса за престой на 

животното в приюта по тарифа, одобрена с решение на Общински съвет - 

Варна, включваща ваксинация, обезпаразитяване, кастрация и изхранване 

на животното. 

 Ал.5 При залавяне на животно /котка, куче/, което е било освобождавано 

или осиновено от общинския приют за безстопанствени животни на 

собственика се налага глоба в размер от 100 до 200 лв. 

 Ал.6 Безстопанствени животни, страдащи от остри заразни заболявания 

или чието поведения представлява опасност за живота и здравето на хората 

и животните, след установяване на здравният им статус от компетентните 

длъжностни лица от общинския приют за безстопанствени животни, 

подлежат на евтаназия. 

 чл.21 Забранява се: 

 Ал.1 Ловенето и умъртвяването на кучета и котки от лица, които не са 

оторизирани от закона или друг нормативен акт, както и измъчването им 

по какъвто и да било начин. 

 Глоба: 100-500 лв. 

 Ал.2 Разхождането на кучета на територията на учебните, детските, 

здравните заведения, кварталните детски спортни площадки и плажните 

ивици. 

 Глоба: 100 лв. 

 Ал.3 Отглеждането с търговска цел за продажба, пансионат и др. на 

кучета, котки и декоративни птици в жилищни помещения. 

 Глоба: 100 лв. 

 Ал.4 Използването на животни за боеве или представления, водещи до 

болка, наранявания или смърт, както и насъскването им едно срещу друго. 

 Глоба: 50-100 лв. 

 Ал.5 Ловенето на котки и кучета с капани и други пособия, причиняващи 

наранявания или смърт. 

 Глоба: 100 - 300 лв. 

 Ал.6 Отглеждането на животни в околоблоковите пространства, както и на 

стълбищните площадки и други места, противоречащи на правилника за 

вътрешния ред на етажната собственост. 

 Глоба: 50 лв. 

 Ал.7 Трупосъбиране и загробване на животни, както и изхвърлянето на 

трупове на животни в контейнери за битови отпадъци на територията на 

гр.Варна. 

 Глоба: 50 лв. 



 Чл.22 /ал.1/ 

 Забранява се отглеждането на животни и птици със селскостопанска цел 

на територията на гр.Варна. 

 Глоба: 50 - 500лв 

 Ал.2 Забранява се отглеждането на домашни животни и птици в имоти, 

находящи се на територията на гр.Варна на разстояние по-малко от 3 

метра, считано от страничните регулационни линии със съседните имоти и 

прилежащите към града вилни зони. 

 Глоба: 50 - 500лв. 

 Забележка: За заварените случаи по ал.1 забраната влиза в сила от 

01.01.2007 г. 

 Чл.23. 

 Забранява се: 

 Ал.1 Транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без 

лиценз за превоз от НВМС. 

 Глоба: 50 - 500 лв. 

 Ал.2 Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско 

свидетелство, а за едрите приживни и еднокопитни животни без 

ветеринарномедицински паспорт: 

 Глоба 50 - 300 лв. 

 Ал.3 Забранява се складирането и съхранението на животинска тор и 

други отпадъци в застроените дворищнорегулационни парцели. 

 Глоба: 20 - 200 лв. 

 Ал.4 Забранява се разходката и пашата на селскостопанск животни по 

улиците, в парковете, градините и другите озеленени площи на 

територията на гр.Варна. 

 Глоба: 50 - 500 лв. 

 Ал.5 Забранява се ловенето на птички, гълъби, гугрулици и други, 

събирането на яйца от птичите гнезда, повреждането и унищожаването на 

изкуствените хранилки и птичите къщички в 

 парковете, градините и други места. 

 Глоба: 20 - 100 лв. 

 Ал.6 Забранява се развеждането на диви животни по улиците, площадите 

и другите публични на територията на Община Варна с цел представление 

или търговия. 

 Глоба: 50 - 100 лв. 

 Ал.7 Забранява се въвеждане на животни в търговски обекти и 

обществени места, с изключение на кучета - водачи, придружаващи 

незрящи хора. 

 Глоба: 50 - 100 лв. 

 Ал.8 Забранява се отглеждането и/или преминаването на животни на 

територията на депа за отпадъци, както и изхранването на животни с 

отпадъци от такива депа. 



 Глоба: 50 - 300 лв. 

 Ал.9 Забранява се отглеждането и продажбата на животни /котки, кучета/ 

в зоомагазините от аквариуми и други, непригодни за здравето и 

хуманното отношение условия за живот и съхраняване на животните 

съоръжения. 

 Чл.24 /ал.1/ 

 Забранява се отглеждането в жилищните сгради - етажна собственост на 

повече от два броя домашни животни в едно жилище. 

 Глоба: 100 лв. 

 Ал.2 Забранява се отглеждането на кучета, котки и птици по терасите на 

жилищните сгради. 

 Глоба: 100 лв. 

  

 Ал.3 При отглеждане на домашни животни в сгради с етажна собственост 

се изисква протоколирано съгласие от общото събрание на етажните 

собственици. 

 Глоба: 50 - 500 лв. 

 Чл.25  

 Постоянни и временни пчелини не се устройват на: 

 1. територията на гр.Варна; 

 2. без писмено съгласие на всички съседи за урегулирани поземлени 

имоти. 

 Глоба: 50 - 100 лв. 

 Чл.26 

 Забранява се преминаването на ППС с животинска тяга между 

 бул."Хр.Смирненски" /околовръстен път/, ул."Дим.Полянов", 

 ул."Г.Пеячевич", ул."Пробуда", ул."Т.Влайков", ул."Кракра", 

 ул."Ал.Дякович", ул."Девня", площад "Славейков", 

 бул."Приморски", бул."Цар Освободител", бул."Княз Борис I", 

 бул."Васил Левски", бул."8-ми Приморски парк", 

 бул."Владислав Варненчик", Приморски парк, Аспарухов мост, 

 бул."3 Март", бул."Ян Хунияди", бул."Република", 

 бул."Сливница", ул."Народни будители", бул."Кирил и 

 Методии", ул. "Мара Тасева" и бул."Първи май", 

 бул."Коснстантин и Елена", ул."Константин и Фружин", 

 ул."Академик Курчатов", ул."Под игото", ул."д-р Селемински". 

 Глоба: 50 - 300 лв. 

 Чл.27. 

 Считано от 01.01.2009 г. се забранява движението на ППС с животинска 

тяга на територията на гр.Варна. 

 Настоящите изменения и допълнения в Наредбата за обществения ред 

влизат в сила от 01.01.2007 г. 

  



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

  

 

 4125-16. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

отменя "Противопожарна наредба за осигуряване на противопожарна 

охрана в обектите на територията на Община Варна", приета с решение № 

564-4(32)/22.12.1993 г. и допълнена с решение № 672-8(11)/22.05.1996 г. на 

Общински съвет - Варна. 

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

  

 4126-16. На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от 

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

9302/58/28.06.2006 г., Общински съвет - Варна приема "Наредба за 

осигуряване пожарната безопасност на територията на Община Варна" 

/съгласно приложение/. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка седемнадесета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Предоставяне от Общински съвет - Варна на сума в 

размер на 2000 лв. за социален проект "Солвей соди и приятели", 

дарителска кампания "Искам да порасна". 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

  4127-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна решава сумата от 2000 лв. да бъде предоставена 

на социален проект "Солвей соди и приятели", дарителска кампания 

"Искам да порасна", като посочената сума бъде преведена по сметка в ИНГ 

БАНК - Варна, BIC INGBBGSF, IBAN BG64INGB91451050213811. 

Разходът в размер на 2000 лв. да бъде за сметка на Общински съвет -Варна. 

  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка осемнадесета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 

вх. № ЗР-6-9303(15)/26.06.2006 г. относно даване на съгласие за 

безвъзмездно предоставяне за управление на Детска ясла № 1 "Щастливо 

детство" на част от имот - частна общинска собственост, представляващ 

17/24 идеални части от първия етаж на сграда със застроена площ 204.90 

кв.м - в дясно от детска ясла "Щастливо детство" № 1, находяща се в гр. 

Варна, ул. "Славянска" № 21, при граници на имота: ул. "Славянска", 

частта от първия етаж, вътрешен двор. 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

  4128-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 

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

съвет - Варна: 

 1. Отменя т. 9 от Решение № 2400-3(42)/05.02.2003 г. на Общински 

съвет - Варна. 

 2. Дава съгласие да бъде предоставена безвъзмездно за управление 

на Детска ясла № 1 "Щастливо детство" част от имот - частна общинска 

собственост, представляваща 17/24 идеални части от първия етаж на сграда 

със застроена площ 204.90 кв.м - в дясно от детска ясла "Щастливо 

детство" № 1, находяща се в гр. Варна, ул. "Славянска" № 21, при граници 

на имота: ул. "Славянска", частта от първия етаж, вътрешен двор. 

 За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 

604/19.02.1998 г. 

 Имотът да бъде предоставен безвъзмездно за управление на Детска 

ясла № 1 "Щастливо детство" за срок от 10 /десет/ години. 

 Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за предоставяне 



безвъзмездно за управление на детска ясла № 1 "Щастливо детство" на 

гореописания имот. 

  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка деветнадесета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна 

вх. № ОС-3200(18)/15.06.2006 г. относно даване на съгласие за 

безвъзмездно предоставяне за управление на ЦДГ "Гълъбче" № 15 на имот 

- частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Студентска" 

бл. 11, представляващ занималня, състояща се от две зали, коридор, 

преддверие с баня и тоалет, пералня и килер, разположени на първия етаж 

от 18-етажен жилищен блок, с обща застроена площ 100 кв.м. 

      Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

 4129-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 

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

съвет - Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за 

управление на ЦДГ "Гълъбче" № 15 имот - частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Студентска", бл. 11, представляващ 

занималня, състояща се от две зали, коридор, преддверие с баня и тоалет, 

пералня и килер, разположени на първия етаж от 18-етажен жилищен блок, 

с обща застроена площ 100 кв.м. 

 За имота има съставен Акт за общинска собственост № 

2052/30.04.2001 г. 

 Имотът да бъде предоставен безвъзмездно за управление на ЦДГ 

"Гълъбче" № 15 за срок от 10 /десет/ години. 

 Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за предоставяне 

безвъзмездно за управление на ЦДГ "Гълъбче" № 15 на гореописания 

имот. 

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

  

 



 

 

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      

№ 43 
от заседание, проведено на 12.07.2006 г. 

по точка двадесета от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Финанси и бюджет" относно: 

 - опрощаване на държавни вземания; 

 - освобождаване от такса "Битови отпадъци"; 

 - молба на Фестивален комплекс - Варна относно уреждане на 

задълженията му натрупани в периода 1997 - 2004 г. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА - 

Председател ПК "Финанси и бюджет" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  4130-20. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с молба 

вх. № 94-00-341/17.01.2006г., и писмо вх. № ОС-6-9910/6/22.03.2006 г. от 

Администрацията на Президентството, Общински съвет - Варна предлага 

на Президента на Република България да не опрости задължението на 

КАТЕРИНА ВЪЛЧЕВА ШЕРБЕЧЯН от гр. Варна, местност "Св. Никола", 

№132. 

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

  

 4131-20. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-94.Д/27/19.05.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Димо Тодоров Димов от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Никола Козлев", № 20А, ап. 14. 

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

 

  4132-20. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-94.Д/26/16.05.2006 г., 



Общински съвет - Варна не освобождава Димитър Христов Митев от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имоти, 

находящи се: 

  

 1) Земя и сграда в гр. Варна, ул. "Гоце Делчев" № 42, ет. 1,ап.1. 

  

 2) Земя и сграда в гр. Варна, ул. "Начо Начев" №10, ет. 4, ап.8. 

  

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

 

 

  

 4133-20. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № ОС-6-94.К/10/23.06.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Катя Георгиева Димитрова от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имоти 

находящи се: 

  

 1) гр. Варна, ул. "24" № 17. м. "Евксиноград". 

  

 2) гр.Варна, кв. Виница, местност "Малко Ю", парцел 696 

  

 3) гр. Варна, ж.к. "Бриз", 21подр.,кв. 42,п-л ІІ-1886 и п-л ІV-1888 

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

  

 4134-20. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-9302/168/26.06.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Борислав Панайотов Костадинов, 

Вяра Николаева Константинова, Венцислава Тодорова Петрова, Трайко 

Илиев Константинов и Любен Илиев Константинов от заплащане на 

дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, находящ се в гр. 

Варна, кв. Аспарухово, ул. "Лерин" УПИ №1972, кв. 82. 

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

  

 4135-20. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № ОС-6-9303/58/20.06.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Борислава Василева Тодорова от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005-2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Ангел Кънчев" № 64, ет.2, ап.2. 

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



  

  4136-20. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № ОС-6-9303/58/20.06.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Мустафа Ахмедов Ехлиманов от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005- 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ж.к."Бриз"100, УПИ-ХХІІІ -2093,2094 № 64, ет.2, 

ап.2. 

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

  

 4137-20. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № ОС-6-9303/58/20.06.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Милена Стефанова Ичеренска от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, Ж.к. "Изгрев", кв.77, пл. №1913. 

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

  

 4138-20. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-9303/58/20.06.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Десислава Димитрова Добрева от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, м."Акчелар" №1065. 

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

  

  4139-20. Изразявайки общата загриженост и подкрепа към 

проблемите на Фестивален комплекс - Варна, Общински съвет - Варна дава 

съгласие за решаване на молбата на Фестивалния комплекс относно 

уреждане задълженията му, натрупани за периода 1997-2004 г. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 21, против - 5, въздържали се - 12, отсъстват - 15/ 

  

 4140-20. Общински съвет - Варна допълва свое решение № 

 4139-20(43)/12.07.2006 г. със следния текст: Общински съвет - Варна 

изразява обща загриженост и подкрепа пред всички държавни органи на 

законодателната и изпълнителната власт за разрешаване на финансовите 

проблеми на Фестивален комплекс - Варна. 

/за - 29, против - 3, въздържали се - 1/ 

  

  4141-20. Общински съвет - Варна решава да бъде проведено 

съвместно заседание на ПК "Култура, вероизповедания, медии", ПК 



"Финанси и бюджет" и ръководството на Фестивален комплекс - Варна за 

обсъждане проблемите и перспективите на Фестивалния комплекс. 

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

  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

           В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ     _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  

   
 


