
 

    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 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка първа от дневния ред 

  

  ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

  

 Григори БОНЕВ 

 Уважаеми г-н Йорданов, питането ми е свързано с читалището в  кв. 

"Виница". Въпросното читалище се занимава със следните дейности: 

  · библиотека - 22 хил.тома; 

  · детски фолклорен колектив от м. октомври до м. май - два 

 пъти седмично по 2 часа; 

  · детски модерен балет - два пъти седмично по 2 часа; 

  · женска певческа група за автентичен фолклор - два пъти  седмично по 2 

часа; 

  · курс по пиано всеки ден 

   Читалището е общинска собственост. Взимат наем от МСАТ в  

размер на 200 лв., с тях плащат ток, вода и хонорари.  Читалищната сграда е 

в следното състояние и има нужда от  спешни ремонти: 

 - вертикално и хоризонтално напукване на сградата,  вследствие на слягане 

на земни маси; 

 - покривът на сградата пропуска на няколко места, има  счупени и 

разместени керемиди; 

 - има нужда от нови олуци; 

 - таванът на залата се лющи на няколко места; 

 - има счупени стъкла; 

 - има нужда от подмяна на решетките; 

 - пребоядисване на кинозалата; 

 - нужда от отопление. 

 Поради липса на отопление, дейностите провеждащи се в  

читалището са ограничени през есенно-зимния период.  Неколкократно има 

писани писма с молби за помощ до Кмета на  града, както и до кмета на р-н 

"Приморски". Резултат досега  няма!  Въпросът ми е, кога и в какви срокове 

ще можете да окажете  помощ на читалището във връзка с належащите им 

проблеми? 

  Втория ми въпрос е: Какво строителство предвиждате на  бившите 

казарми на бул. "Осми приморски полк"? 

  



  Аврам ТОДОРОВ 

  Получих писмен материал за трите въпроса, които му зададох.  С две 

изречения коментар: по първия въпрос - това, което  касаеше едно 

изменение в р-н "Младост" отговора има  съответна юридическа стойност, 

ще го дам на гражданите да  търсят някакво решение. 

 По втория въпрос свързан с имота на "Цамблак" - брилянтен 

 отговор за наивници! За журналистите и за колегите казвам,  че след две 

години може би тази сага ще има развитие в  строителен план - там ще има 

кооперация и ще се знае кой ще 

 бъде в тази кооперация. Не съм доволен от отговора. 

  Третия въпрос - помолихме г-н Йорданов за районните  архитекти и 

архитекта на общината да има някакво  взаимодействие - бих казал, че е 

получен един хубав служебен  отговор и че е малко половинчат. Благодаря. 

  

 Красен ЖЕЛЕЗОВ 

 Относно мое питане на предходното заседание на ОбС за  

строителство в ж.к. "Изгрев", Варна, за конкретен имот /ако  си спомняте - 

липсва достъп до жилищни имоти/ с оглед на  затваряне на право на 

преминаване - път, имам отговор, от  който твърдя, че не съм доволен. 

Твърдя това, защото след  питането на последното заседание този казус 

ескалира, има  многобройни обаждания на засегнати хора, в т.ч.един много  

драстичен случай хирург от Университетска болница който през  две 

денонощия е на повикване на спешни случаи, изпраща се  линейка до место 

и той трябва да гази из калта да стигне до  шосето 600 м, поради затворения 

път, за да стигне до  линейката. Тъй като линейките отказват да стигнат до 

там  поради същите проблеми. И аз искам да заявя нещо друго -  кметът на 

р-н Приморски г-н Градинаров даде рецепта /той е  районен кмет и трябва 

да се смята, че е най-запознат със  ситуацията/. Аз твърдя, че няма 

градоустройствено решение и трябва да бъде намерено час по-скоро такова 

решение.  Съжалявам, че не присъства кмета, но г-н Главен секретар,  много 

Ви моля, обърнете се към компетентните хора и  най-запознатите с казуса - 

районната администрация, в лицето  на кмета на района, отдел Архитектура 

- да представят това  градоустройствено решение като решаване въпроса на 

всички  засегнати страни и намиране на изход от тази жестока  ситуация. 

  

  Михаил КУЛИКОВ - Гл. секретар община Варна 

  Искам да ви поздравя от името на Кмета във връзка с днешния  

празник да го извиня - това е причината, поради която той не  може да 

присъства. На всички въпроси зададени като питания ще ви бъде  

отговорено писмено, ще ги получите на следващата сесия. 

  

 Бранимир БАЛАЧЕВ 



 Едно от хубавите неща на нашия град е като минеш вечер по  

централната част и централния площад на гр. Варна – виждаме  няколко 

знакови за варненци сгради, които са осветени и  правят изключително 

добро впечатление на варненци и на  гостите на града. Една от безспорно 

знаковите сгради с над  100 годишна история е Дома на народния флот. За 

съжаление  обаче, тази сграда, която и с помощта на общината има този  

изглед вечер, е окепазена с две големи реклами. Не може  върху една сграда, 

която е символ на Варна, да рекламираме  "Кока-кола", нито пък 

съответната фирма да ни каже  най-евтините услуги на БТК.... Преди година 

и половина в  комисията по архитектура беше направено едно искане от  

ръководството на ДНФ за поставяне на такива табели. Не само  комисията, 

но и почитаемите общински съветници отказаха това  нещо. Вместо да се 

свали незаконно сложената реклама,  рекламите вече станаха две. 

 На какво основание и с чие разрешение тази култова за Варна  сграда 

е окичена с тези две грозни реклами? Ако няма  разрешение, защо повече от 

година и половина няма кой от  контролните органи да отиде, да 

санкционира и съответно да  вземе необходимите мерки за премахването на 

тези грозни  реклами? 

  

 д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

  На кръгла маса посветена на развитието на варненското  

здравеопазване кметът заяви, че ще има законодателна  инициатива по 

отношение комисиите към ОбС и по-конкретно  комисията по 

здравеопазване във връзка с дейността й. 

  Конкретния ми въпрос е: какво именно има предвид г-н кметът? 
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  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК  

"Собственост и стопанство" относно: 

 - даване на съгласие за продажба чрез търг срещу цена,  

представляваща определен на търга процент от РЗП на  жилищната 

сградата, предвидена за изграждане в имот – частна  общинска собственост, 

представляващ УПИ І-"за жилищно  строителство и обезщетяване на 

собственици от пробива на  бул. "Васил Левски" и др. общ. мероприятия" с 

площ 4  130кв.м., находящ се в гр.Варна, бул. "Цар Освободител",  

подрайон: 5, кв.:595, предмет на АОС №3847/31.07.2006 г.; 

 - даване на съгласие да се ликвидира съсобствеността върху  12.00 

кв.м. ид. ч. от УПИ № XVІІІ-3, 3а, находящ се на ул.  "Родопи" № 6 кв. 591 

по плана на 14-ти п.р. на гр. Варна  целият с площ от 277.00 кв.м.; 

 - избиране на "Тур - Експерт" ООД за извършване на  одиторски 

контрол на Специализирана болница по акушерство и  гинекология за 

активно лечение "Проф. д-р Д. Стаматов" -  Варна ЕООД за 2006 г.; 

 - даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право  на 

ползване върху част от имот-частна общинска собственост,  представляваща 

зала за художествена гимнастика с площ 450  кв.м., разположена в сграда-

спортни зали, спортен комплекс  "Простор", УПИ ІV - "за спортни зали 

"Простор", съгласно  Заповед № Г-148/04.07.2006 г. на Зам. Кмета на 

Община Варна,  находящ се и спортен комплекс "Спартак", гр. Варна, ул.  

"Селиолу" № 39 А; 

  - даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на  строеж за 

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект №  39, със застроена 

площ 70,00 кв.м., представляващо 60.98 %  идеални части от правото на 

строеж върху общинска земя -  Урегулиран поземлен имот XІІІ-търговия - 

целия с площ 291,00  кв.м., в кв. 12 по плана на ЖК "Вл. Варненчик" І 

микрорайон 

 - гр.Варна, на ЕТ "Кварц-Петко Михайлов" представлявана от  Петко 

Валериев Михайлов, по АОС №2560/30.11.2004 г.; 

  - обявяване за публична общинска собственост имот-частна  

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Цани  Ганчев" № 6, 18-

ти п.р., представляващ занималня с обща  застроена площ 91.69 кв.м., 



разположена на първи етаж на  8-етажен блок, състоящ се от четири стаи, 

коридор, тоалет и  балкон - предмет на АОС № 1005/02.03.1999 г.; 

  - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно  

управление на Средно общообразователно училище "Васил  Друмев" част от 

имот-общинска собственост, находящ се в гр.  Варна, ул. "Цани Ганчев" № 

6; 

- даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно  управление 

на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД част от  имот-общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна ул. "Цани  Ганчев" № 6, 18-ти п.р., 

представляващ занималня с обща  застроена площ 91.69 кв.м., разположена 

на първи етаж на  8-етажен блок, а именно стая с преддверие с обща площ 

26.28  кв.м. за "раздаване на храна от детска кухня"; 

   - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно  управление 

на Детска ясла № 11 "Иглика" имот-публична  общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ж.к.  "Младост", 16-ти п.р., до блок 30 и блок 19, 

представляващ  детско заведение, състоящо се от 4 тела и топла връзка с  

обща застроена площ 1312 кв.м. ( блокове "А" и "А-1" -  двуетажни; блок 

"Б"- на един етаж, за  административно-стопански дейности /без кабинет и 

фоайе/;  Блок "В" - сутерен и етаж) и дворно място с площ 5077 кв.м.; 

 - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно  управление 

на "Съюз на глухите в България" част от  имот-публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна,  ж.к. "Младост", 16-ти п.р., до блок 30 

и блок 19, Детска  ясла № 11 "Иглика", представляващ кабинет и фоайе в 

блок  "Б"- на административно-стопански дейности с обща площ 24  кв.м.; 

   - промяна предназначението на 20 броя жилища от "Жилища  за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни  нужди" в 

"Жилища за продажба"; 

 - провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински  имоти, 

представляващи зъболекарски кабинети, разположени на  територията на 

общински учебни заведения; 

 - провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на  концесия 

за извършване на рекламна дейност и разполагане на  съоръжения за 

продажба на печатни изделия за задоволяване на  обществени потребности в 

обекти, разположени върху земя,  публична общинска собственост - 

представляващи автобусни  спирки на масовия обществен транспорт в 

четири отделни  пакета; 

 - възлагане на Кмета на Община Варна провеждането на  повторен 

търг с явно наддаване за предоставяне на концесия  за извършване на 

рекламна дейност и разполагане на  съоръжения за продажба на печатни 

изделия за задоволяване на  обществени потребности в обекти, разположени 

върху земя,  публична общинска собственост - представляващи автобусни  

спирки на масовия обществен транспорт за ПАКЕТ №4 включващ:  

направление - бул."Сливница"/след "Нептун", направление -  бул."Цар 



Освободител"; направление - бул."Васил Левски", бул."Ян Палах"; 

направление - бул."Генерал Колев", ул."Мир",  "Терапия", "Военна болница" 

и "Хлебозавод"; ж.к. "Трошево" и  отделните обекти; 

  - даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за  наем № 

РД-3-2600/199/03.11.2003 г., сключен с "Метан груп"  ООД за ползване на 

част от имот-частна общинска собственост,  находящ се в гр. Варна, м. 

"Планова", част ПИ № 929 по плана  на ж.к "Вл. Варненчик"; 

   - даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

Варна и Галина Николаева Цвяткова ЕГН ………..,  Цвятко Петков Цвятков, 

ЕГН ………. по отношение на 85.00  кв.м.ид.ч. от УПИ X-626 целия с площ 

360.00 кв.м.,кв. 8, 24  п.р. на гр. Варна, ул. "Ген. Георги Попов";  

 - допълване на решение № 4305-2 по Протокол №  46/11.10.2006 г.; 

 - даване на съгласие Кметът на Община Варна да сключи  договор за 

отдаване под наем на част от имот – частна  общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, ул. "Братя  Миладинови" № 11, кв. 713, ПИ № 10 по плана на 

3-ти п.р. -  предмет на АОС № 2349/10.05.2002 г.; 

   - даване на съгласие за продажба на ДМА, собственост на  "ДКЦ " 

Свети Иван Рилски" - Аспарухово - Варна" ЕООД; 

  - прекратяване на съсобственост с Община Варна на  недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Охрид" № 19,  ъгъла с ул. "Цариброд" № 6; 

 - включване във фонд "Ведомствени жилища" жилище, находящо  се 

на ул. "Поп Харитон" № 129, ет. 8, ап. № 55 с АОС №  1343/13.08.99 г.; 

   - промяна предназначението на 33 бр. "Жилища за  настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди"  в "Жилища за продажба"; 

  - определяне на г-н Живко Калев - юрист-довереник на  Общински 

съвет-Варна със задача да провери правно спазени ли  са решенията на 

Общински съвет Варна: № 1279-5-1 и  1279-5-3(24)/21.08.1997 г., № 1676-3-

1(34)/29.07.1998 г. и № 3074-5(38)/22.02.2006 г., договора за учредяване 

възмездно  право на ползване от 21.10.1998 г. между Община Варна и ЕТ  

"Татяна Атанасова" и Анексите към договора с решение на  Общински съвет 

- Варна, като на предстоящата сесия на  Общинския съвет г-н Живко Калев 

да докладва резултатите от  извършената от него правна проверка свързана с 

Детска ясла "Чайка" и да предложи решение на Общински съвет - Варна. 

       Докл.: Пл. НАЧКОВ - Председател  

       ПК "Собственост и стопанство" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 46 

 Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  4392-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.  35, ал. 1 от 

ЗОС, по реда на чл.92, ал.1 и чл.93 от НРПУРОИ,  Общинския съвет-Варна 

дава съгласие за продажба чрез търг  срещу цена, представляваща определен 



на търга процент от РЗП  на жилищната сградата, предвидена за изграждане 

в имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ І-"за жилищно  

строителство и обезщетяване на собственици от пробива на  бул. "Васил 

Левски" и др. общ. мероприятия" с площ 4  130кв.м., находящ се в гр.Варна, 

бул. "Цар Освободител",  подрайон: 5, кв.: 595, предмет на АОС 

№3847/31.07.2006г., при следните 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

  

   Право на участие в търга имат физически лица - еднолични  търговци 

и юридически лица, които: 

  · нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите; 

  · нямат задължения към Община Варна; 

  · да извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

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

  · да имат годишен оборот за последните три години не по-малко от 5 000 

000 /пет милиона/ лв. годишно; 

  · да има назначен на постоянен трудов договор управленски и строителен 

персонал за изпълнението на основното строителство. 

  

    За участие в търга са необходими следните документи: 

  1) Заявление за участие по образец, представен към  комплекта тръжни 

документи. 

  2) Актуално удостоверение за съдебна регистрация за  юридически лица и 

физически лица - еднолични търговци  /оригинал/. 

  3) Съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност  или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се  намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/. 

  4) Свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и  представляващи 

юридическите лица /оригинал/. 

  5) Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение  на Националната агенция за 

приходите /НАП/ - оригинал. 

  6) Удостоверение за липса на задължения за публични  вземания към 

Община Варна от Дирекция "Местни данъци"/оригинал/. 

  7) Заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи  и разходи за 

последните 3/три/ години, съгласно Закона за  счетоводството. 

  8) Заверени копия от договори за изпълнение на дейности в  сферата на 

жилищното строителство на територията на Община  Варна и заверени 

копия на издадени разрешения за ползване  на името на участника. 

 9) Заверена справка за балансовата стойност на  дълготрайните материални 

активи. 



  10) Заверена от съответното подразделение на Националната  агенция за 

приходите /НАП/ справка на списъчния състав -  управленски и строителен 

персонал на постоянен трудов договор /оригинал/. 

  11) Служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/. 

  12) Декларация за данъчна регистрация - копие, заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите. 

  13) Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по  

вписванията /оригинал/. 

  14) Декларация, приложена към комплекта тръжни документи  за 

получаване и запознаване с тръжните условия. 

  15) Декларация, приложена към комплекта тръжни документи  за извършен 

оглед на обекта. 

  16) Декларация за неразгласа на информацията, предоставена  във връзка с 

участието в търга, приложена към комплекта  тръжни документи. 

  17) Платежен документ за внесен депозит в размер на 585  810лв. 

/петстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и  десет лева/, платими по 

IBAN: BG36CECB9790336215000 и BIC:  CECBBGSF при «Централна 

кооперативна банка» АД - клон Варна. 

  18) Платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

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

сумата от 1 000лв. /хиляда лева/,  платима IBAN: BG49CECB 

97908462150000, BIC: CECBBGSF и код  за вид плащане: 44 40 00 при 

«Централна кооперативна  банка»АД - клон Варна. 

  

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

размер на 38% /тридесет и осем процента/ от разгъната  застроена площ 

/РЗП/ на бъдещата сграда с пазарен еквивалент  на началния процент в 

размер на 5 858 100лв. /пет милиона  осемстотин петдесет и осем хиляди и 

сто лева/ без ДДС. Като  обезщетението, което ще получи Община Варна да 

е в завършен  вид след въвеждането в експлоатация на обекта. 

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

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 44, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 7/ 

  

 

  4393-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.  36, ал. 1, т. 2 

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

на Община Варна с вх. №  ОС-6-9302/218/13.10.2006 г., Общински съвет - 

Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху 12.00 кв.м.  ид. 

ч. от УПИ № XVІІІ-3, 3а, находящ се на ул. "Родопи" № 6,  кв. 591 по плана 

на 14-ти п.р. на гр. Варна целият с площ от  277.00 кв.м.  Идеалната част от 

имота да бъде изкупена от съсобствениците  Соня Иванова, Ангелина Янева, 

Марияна Янева, Иван Янев,  Виолетка Атанасова, Денка Димитрова и 



Любомир Славчев  съобразно притежаваните квоти по пазарна цена в 

размер на 9 200.00 лв.без ДДС, определена от лицензиран оценител. 

 За описания имот е съставен АЧОС № 3779/10.04.2006 г.  Общински 

съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна  осъществяването на 

всички дейности, необходими за правилното  и законосъобразно изпълнение 

на сделката. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 41, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 10/ 

 

 

 4394-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна избира "Тур -  Експерт" ООД за извършване на 

одиторски контрол на  Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за  активно лечение "проф. д-р Д. Стаматов" - Варна ЕООД за  

2006г. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 12/ 

  

  4395-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.  107 от 

НРПУРОИ, във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 18 и  чл. 50, ал. 2 от Закона 

за физическото възпитание и спорта и  по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. №  РД-6-9300/33/23.08.2006 г., Общински съвет - Варна дава  

съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху част от 

имот-частна общинска собственост,  представляваща зала за художествена 

гимнастика с плащ 450  кв.м., разположена в сграда-спортни зали, спортен 

комплекс  "Простор", УПИ ІV - "за спортни зали "Простор"", съгласно  

Заповед № Г-148/04.07.2006 г. на Зам. Кмета на Община Варна,  находящ се 

в гр. Варна, ул. "Селиолу" № 39 А, актуван като  частна общинска 

собственост с АОС № 4009/21.08.2006 г., при  граници на залата: зала за 

спортна гимнастика, коридор и дворно място, в полза на следните клубове: 

   1) Спортен клуб по художествена гимнастика "Надежда" 

 - с почасов график - 38 часа седмично; 

   2) Спортен клуб по художествена гимнастика "Силвия" 

 - с почасов график - 24 часа седмично; 

   3) Спортен клуб по художествена гимнастика "ЧАР-ДКС" 

 - с почасов график - 56 часа седмично; 

  Безвъзмездното право на ползване, в полза на горецитираните  

спортни клубове, да се учреди за срока на Договор №  Д-3-

9200/736/27.08.2003 г., а именно: до 27.08.2008 г.  

  На основание чл. 108, т. 6 от НРПУРОИ, Общински съвет -  Варна 

възлага на Кмета на Община Варна издаването на  заповеди и сключването 

на договори със спортните клубове, за  подробно уреждане на 



взаимоотношенията между страните,  съгласно действащото 

законодателство и решение на Общински  съвет - Варна. 

 Съгласно чл. 2, т. 4, чл. 16, т. 5 от Правилник за дейността  на ОП 

"Спортни имоти"", Управителят на ОП "Спортни имоти" да  изготви и 

съгласува графика за почасовото ползване на залата  за художествена 

гимнастика. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 42, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 9/ 

  

  4396-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във  връзка с § 17 

ал.2 от ЗУТ, чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и  чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 и ал.3 от 

нрпурои и по предложение  на Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-

94.П/123/29.08.2006  г., Общински съвет - гр.Варна дава съгласие да бъде 

учредено  възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна  сграда-

търговски обект № 39, със застроена площ 70,00 кв.м.,  представляващо 

60.98 % идеални части от правото на строеж  върху общинска земя - 

Урегулиран поземлен имот XІІІ-търговия  - целия с площ 291,00 кв.м., в кв. 

12 по плана на ЖК "Вл.  Варненчик" І микрорайон - гр.Варна, на ЕТ "Кварц-

Петко  Михайлов" представлявана от Петко Валериев Михайлов, по АОС  

№2560/30.11.2004г. 

 Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за  сумата от 

10400,00 лева без ДДС, която е определена от  лицензиран експерт-

оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички  

действия, необходими за правилното и законосъобразно  изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 46, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 5/ 

  

 4397-2. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗОС, чл. 2, ал.2 от НРПУРОИ и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/86/04.10.2006 

г., Общински съвет - Варна обявява за публична общинска собственост 

имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Цани 

Гинчев" № 6, 18-ти п.р., представляващ занималня с обща застроена площ 

91.69 кв.м., разположена на първи етаж на 8-етажен блок, състоящ се от 

четири стаи, коридор, тоалет и балкон - предмет на АОС № 1005/02.03.1999 

г. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 45, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 6/ 

  

  4398-2. 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 и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-94.П/123/29.08.2006 г., Общински 



съвет - гр.Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 

управление на Средно общообразователно училище "Васил Друмев" част от 

имот-общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Цани  Гинчев" № 

6, 18-ти п.р., представляващ занималня с обща застроена площ 91.69 кв.м., 

разположена на първи етаж на 8-етажен блок, а именно три стаи, коридор, 

тоалет и балкон с обща площ 65.41 кв.м. Граници на имота: ул. 

"К.Фотинов", ул. "Васил Друмев", ап. 2 вътрешен двор, гараж № 1-в. 

 За имота има съставен АОС № 1005/02.03.1999 г. 

 Безвъзмездното управление се учредява на Средно 

общообразователно училище "Васил Друмев" за срок от 10 години. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно управление на Средно  

общообразователно училище "Васил Друмев". 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 43, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 8/ 

  

  4399-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 

ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 7 от НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-94.П/123/29.08.2006 г., Общински 

съвет - гр.Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 

управление на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД част от имот-

общинска собственост, находящ се в гр. Варна ул. "Цани Гинчев" № 6, 18-ти 

п.р., представляващ занималня с обща застроена площ 91.69 кв.м., 

разположена на първи етаж на 8-етажен блок, а именно стая с преддверие с 

обща площ 26.28 кв.м. за "раздаване на храна от детска кухня". Граници на 

имота: ул. "К.Фотинов", ул. "Васил Друмев", ап. 2 

 вътрешен двор, гараж № 1-в. 

 За имота има съставен АОС № 1005/02.03.1999 г. 

 Безвъзмездното управление се учредява на "Стопанска и 

спомагателна дейност" ЕАД за срок от 10 години. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно управление на "Стопанска и 

спомагателна дейност" ЕАД. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 43, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 8/ 

  

  4400-2. 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 и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ЗР-6-2500/59/23.08.2006 г., Общински 

съвет - гр.Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно 

управление на Детска ясла № 11 "Иглика" имот-публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост", 16-ти п.р., до блок 30 и 

блок 19, Детска ясла № 11 "Иглика", представляващ детско 



заведение,състоящо се от 4 тела и топла връзка с обща застроена площ 1312 

кв.м. (блокове "А" и "А-1" - двуетажни; блок "Б"- на един етаж, за 

административно-стопански дейности /без кабинет и фоайе/; Блок "В" - 

сутерен и етаж) и дворно място с площ 5077 кв.м. Граници на имота: от три 

страни тревна площ, квартална улица. 

 За имота има съставен акт за публична общинска собственост № 

 408/06.11.1997 г. 

 Безвъзмездното управление се учредява на Детска ясла № 11 

"Иглика" за срок от 10 години. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно управление на Детска ясла № 11 

"Иглика". 

  /резултати от поименно явно гласуване : 

  за - 45, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 6/ 

  

 4401-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 

ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 7 от НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ЗР-6-2500/59/23.08.2006 г., Общински съвет 

- гр.Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на 

"Съюз на глухите в България" част от имот-публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, жк. "Младост", 16-ти п.р., до блок 30 и 

блок 19, Детска ясла № 11 "Иглика", представляващ кабинет и фоайе в блок 

"Б"- на административно-стопански дейности с обща площ 24 кв.м. 

 За имота има съставен акт за публична общинска собственост № 

408/06.11.1997 г. 

 Безвъзмездното управление се учредява на "Съюз на глухите в  

България" за нуждите на "Център за рехабилитация на деца с  увреден слух" 

за срок от 10 години. 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и  

сключването на договор за безвъзмездно управление на "Съюз  на глухите в 

България". 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 44, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 7/ 

  

 4402-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

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

Община Варна с вх. № ОБС-5-1000/508/24.08.06 г. и № ОБС-6-

1000/59/24.08.06 г., Общински съвет - Варна променя предназначението на 

20 броя жилища от фонд "Жилища за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди" във фонд "Жилища за продажба" както следва: 

  

 1) ул. "д-р Селемински" бл. 1 вх. "А" ет.4 ап.12 - АОС 3690/06 г. 

 2) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 228 вх. 4 ет.7 ап.131 - АОС 3558/05 г. 



 3) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 222 вх. 2 ет.3 ап.36 - АОС 3065/04 г. 

 4) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 223 вх. 1 ет.2 ап.5 - АОС 657/98 г. 

 5) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 36 вх. 1 ет.4 ап.14 - АОС 3567/05 г. 

 6) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 204 вх. 1 ет.7 ап.28 - АОС 3456/05 г. 

 7) ж.к "Младост" бл. 160 вх. 1 ет.1 ап.7 - АОС 1027/99 г. 

 8) ж.к "Младост" бл. 103 вх. 2 ет.3 ап.132 - АОС 3616/06 г. 

 9) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 212 вх. 4 ет.9 ап.131 - АОС 3788/06 г. 

 10) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 401 вх. 16 ет.5 ап.275 - АОС 3653/06 г. 

 11) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 16 вх. А ет.2 ап.6 - АОС 2609/03 г. 

 12) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 406 вх. 14 ет.2 ап.55 - АОС1760/00 г. 

 13) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 28 вх. 2 ет.6 ап.54 - АОС 3642/06 г. 

 14) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 405 вх. 17 ет.5 ап.63 - АОС 1138/99 г. 

 15) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 403 вх. 13 ет.2 ап.56 - АОС 3840/06 г. 

 16) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 405 вх. 17 ет.6 ап.64 - АОС 3793/06 г. 

 17) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 405 вх. 7 ет.1 ап.75 - АОС 3857/06 г. 

 18) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 6 вх. 3 ет.1 ап.43 - АОС 3575/06 г. 

 19) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 405 вх. 9 ет.8 ап.22 - АОС 3838/06 г. 

 20) ж.к "Вл. Варненчик" бл. 405 вх. 7 ет.4 ап.82 - АОС 3856/06 г. 

  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 43, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 8/ 

  

 4403-2. На основание чл.19, ал.2 от Закона за концесиите, при 

обстоятелствата на чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

концесиите и чл.34, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда при 

предоставяне на концесии на Общински съвет - Варна и в изпълнение на 

Решение № 3716-5 на Общински съвет - Варна, Протокол №42 от заседание 

проведено на 09.06.2006год. възлага на Кмета на Община Варна 

провеждането на повторен търг с явно наддаване за предоставяне на 

концесия за извършване на рекламна дейност и разполагане на съоръжения 

за продажба на печатни изделия за задоволяване на обществени потребности 

в обекти, разположени върху земя, публична общинска собственост - 

представляващи автобусни спирки на масовия обществен транспорт за 

ПАКЕТ №4 включващ: направление - бул."Сливница"/след "Нептун", 

направление - бул."Цар Освободител"; направление - бул."Васил Левски", 

бул."Ян Палах"; направление - бул."Генерал Колев", ул."Мир", "Терапия", 

"Военна болница" и "Хлебозавод"; ж.к."Трошево" и отделните обекти 

съгласно Таблица № 4. 

 1. Утвърждава следния ред и условия за провеждане на търга с явно 

наддаване за осъществяване на концесията:  

   1.1. Определя депозит за участие в търга 7 000.00 /седем хиляди/ лева, 

които да се внесат по IBANBG36 CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна 

кооперативна банка»АД, клон Варна, BICCECBBGSF на Концедента. При 



подаването на заявленията за участие в търга се прилага банков документ 

удостоверяващ внесения депозит. Депозитът на спечелилия участник се 

приспада от дължимото еднократното концесионно възнаграждение, а 

депозитите на останалите участници се освобождават след определяне от 

Кмета на Община Варна на спечелилия участник. 

 1.2. Тръжните книжа за всеки един от пакетите се получават от стая 

1205, тел. 052/659 137 в сградата на Община Варна, гр.Варна, бул. "Осми 

Приморски полк" №43, срещу представяне на документ за платени по IBAN 

BG45 CECB 9790 3162 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, 

клон Варна, BICCECBBGSF на Концедента в размер на 2 000.00 /две 

хиляди/ лева. 

 

 2.1. Право на участие в търга имат:  

 · физически лица - еднолични търговци и юридически лица; 

 · нямат данъчни задължения към държавата; 

 · нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното 

подразделение на Националната агенция по приходите; 

 · нямат задължения към Община Варна; 

   2.2. Необходимите документи за участие в търга:  

  · заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 

документи. 

  · актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически лица и 

физически лица - еднолични търговци /оригинал/. 

  · съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/. 

  · свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 

представляващи юридическите лица /оригинал/. 

  · удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка 

от съответното подразделение на Националната агенция по приходите. 

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

за счетоводството. 

 · служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/. 

  · удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община 

Варна от Дирекция "Местни данъци"/оригинал/; 

 · декларация за данъчна регистрация - копие, заверено от Националната 

агенция по приходите; 

 · БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията.  

 · декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия. 

 · декларация за извършен оглед на обекта; 

· договор за поверителност на информацията, предоставена във връзка с 

участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 



 · комплексен инвестиционен план за осъществяване на концесията; 

 · платежен документ за внесен депозит. Сумата от 7 000.00 /седем хиляди/ 

лева да се преведе по IBANBG36 CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна 

кооперативна банка»АД, клон Варна, BICCECBBGSF на Концедента. 

 · платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в 

стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 2 

000.00 /две хиляди/ лева, с включен ДДС, платима по IBAN BG45 CECB 

9790 3162 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, 

BICCECBBGSF на Концедента.  

  3. Утвърждава тръжна документация :  

 · заявление за участие; 

 · декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия; 

 · декларация за извършен оглед на обекта; 

 · договор за поверителност на информацията, предоставена във връзка с 

участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи - 

приложение №1; 

 · информация за финансовите, икономическите, технологичните, 

екологичните и други параметри на предмета на концесията; 

 · правен анализ за осъществяването на предмета на концесията; 

 · изисквания относно съдържанието на комплексния план; 

 · проект на концесионен договор - приложение №2; 

 · плик за тръжната документация. 

 4. Определя и следните основни показатели за допустимост на 

комплексния инвестиционен план за осъществяване на концесията:  

  4.1. Максимален срок за представяне на Концедента на комплексната 

инвестиционна програма - три месеца; 

  4.2. Максимален срок за реализация на капиталните вложения - 

четиридесет и осем месеца; 

 4.3. Минимален размер на капиталните вложения по комплексната 

инвестиционна програма, пряко вложени в обектите на осъществяване на 

концесията: 

 · ПАКЕТ № 4 - 546 000.00 /петстотин четиридесет и шест хиляди/лева; 

  

 4.4. Доказателства за изпълнение на инвестиционната програма - 

банкова гаранция за добро изпълнение;  

 4.5. Изграждане на необходимата инженерна инфраструктура, 

включително изместване на съществуващи мрежи и проводи; 

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

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

изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и Наредбата на 

Общински съвет - Варна за изграждане на общо достъпна среда в гр.Варна; 



 4.7. Мерки за озеленяване, облагородяване, поддържане и защита на 

зелените площи и прилежащата на обектите територия; 

 Определя стъпка за наддаване: 

 · ПАКЕТ №4 - 8 000.00 /осем хиляди/ лева; 

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

вземане на решението да назначи комисия за организиране провеждането на 

търг с явно наддаване. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за концесия с 

определения за спечелил търга кандидат. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 35, против - 1, въздържали се - 1, отсъстват - 14/ 

  

 4404-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9100/429/31.07.2006 

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

между Община Варна и Галина Николаева Цвяткова ЕГН…………, Цвятко 

Петков Цвятков, ЕГН ………. по отношение на 85.00 кв.м.ид.ч. от УПИ X-

626 целия с площ 360.00 кв.м.,кв. 8, 24 п.р. на гр. Варна, ул. "Ген. Георги 

Попов" при граници на имота: УПИ І-625, УПИ ІV-63, УПИ VІІІ-63, УПИ 

ІX-627, ул. "Ген. Георги Попов". 

 За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 3778/07.04.2006 г. 

 Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна представляваща 85.00 кв.м. ид.ч. от УПИ X-626 

целия с площ 360.00 кв.м., по пазарни цени за сумата от 30 914.00 лв. без 

ДДС, определена от лицензиран-експерт оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна извършването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 

  

 4405-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна коригира свое решение № 4305-2 по Протокол № 46/11.10.2006 г. 

както следва: отпада "инвестиции и развитие на дружеството", след думата 

"използва" се добавя: "за инвестиционни цели". 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 

  

 4406-2. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от 

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество" и 



по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № О-6-9303/46/13.10.2006 

г., Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна: 

1. Да проведе конкурс за отдаване под наем на части от следните 

общински имоти: 

 - Стоматологичен кабинет с площ 10.50 м2; разположен в VІІ СОУ "Найден 

Геров", находящ се в гр. Варна, ул. "Царевец" № 1, съгласно АПОС № 

824/14.09.06 г.; 

 - Стоматологичен кабинет с площ 16.60 м2; разположен в СОУ "Пейо 

Яворов" находящо се в гр. Варна, жк. "Владислав Варненчик", съгласно 

АПОС № 2414/05.09.02 г.; 

 - Стоматологичен кабинет с площ 20.00 м2; разположен в ОУ "Алеко 

Константинов" и ОУ "Марин Дринов", находящ се в гр. Варна, жк. 

"Владислав Варненчик", съгласно АПОС № 620/10.03.98 г.; 

 - Стоматологичен кабинет с площ 18.00 м2; разположен в Математическа 

гимназия "Д-р Петър Берон" и ОУ "Захари Стоянов", находящ се в гр. 

Варна, жк. "Чайка", съгласно АПОС № 2078/31.08.01 г.; 

 - Стоматологичен кабинет с площ 21.00 м2; разположен в СОУ "Елин 

Пелин", находящ се в гр. Варна, ул. "Тодор Влайков" № 18, съгласно АПОС 

№ 1941/29.11.00 г.; 

 - Стоматологичен кабинет с площ 18.00 м2; разположен в НГХНИ 

"Константин Преславски", находящ се в гр. Варна, ул. "Атанас Георгиев" № 

20, съгласно АПОС № 820/11.09.98 г.; 

 - Стоматологичен кабинет с площ 25.50 м2; разположен в ОУ "Стоян 

Михайловски", находящ се в гр. Варна, жк. "Владислав Варненчик", 

съгласно АПОС № 2041/20.04.01 г.; 

 Срока за отдаване под наем на горецитираните имоти-частна 

общинска собственост да е 3 (три) години, при стартови наемни цени 

определени съгласно чл.3 от действащата "Методика за определяне на 

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

общински нежилищни имоти", както следва: 

 - Зъболекарски кабинет находящ се в VІІ СОУ "Найден Геров" - стартова 

месечна наемна цена 53.50 лева без ДДС; 

 - Зъболекарски кабинет находящ се в СОУ "Пейо Яворов" - стартова 

месечна наемна цена 56.40 лева без ДДС; 

 - Зъболекарски кабинет находящ се в ОУ "Алеко Константинов" и ОУ 

"Марин Дринов" - стартова месечна наемна цена 67.95 лева без ДДС; 

 - Зъболекарски кабинет находящ се в Математическа гимназия "Д-р Петър 

Берон" и ОУ "Захари Стоянов" - стартова месечна наемна цена 84.10 лева 

без ДДС; 

 - Зъболекарски кабинет находящ се в СОУ "Елин Пелин" - стартова месечна 

наемна цена 98.10 лева без ДДС; 

 - Зъболекарски кабинет находящ се в НГХНИ "Константин Преславски" - 

стартова месечна наемна цена 91.75 лева без ДДС; 



 - Зъболекарски кабинет находящ се в ОУ "Стоян Михайловски" - стартова 

месечна наемна цена 86.65 лева без ДДС; 

 2. Приема критериите при които да бъдат извършени конкурсите: 

 1.Да се обслужват само ученици и служители на съответните училища и 

детски градини; 

 2.Оборудването на стоматологичните кабинети е за сметка на наемателя 

стоматалог; 

 3.Стоматологът да има сключен Договор с РЗОК; 

 4.Да извършва втори безплатен профилактичен преглед в рамките на 

учебната година; 

 5.Извършените дейности да бъдат в рамките на пакета "стоматологични 

услуги", посочени в Националния рамков Договор; 

 6.Отдадените помещения не могат да се ползват за регистриране на 

АИСПП или Стоматологична клиника; 

 7. Да води актуална здравна просвета сред учениците и родителите не по-

малко от 2 часа месечно, съгласувана с училищното ръководство; 

 Ежегодно след приключване на учебната година да представят в 

Дирекция "Здравно развитие" на Община Варна информация за резултатите 

от извършената профилактична, лечебна и здравно-просветно 

стоматологична дейност. 

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими по правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 

  

  4407-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 50 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОС-6-94.В/12/13.10.2006 г., Общински съвет - Варна 

дава съгласие Кметът на Община Варна да сключи договор за отдаване под 

наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. "Братя Миладинови" № 11, кв. 713, ПИ № 10 по плана на 3-ти 

п.р.- предмет на АОС № 2349/10.05.2002 г., представляваща помещение в 

под покривното пространство с площ 32,45 кв.м., с наемател Валентин 

Михайлов Караянчев за срок от 5 г. 

 Месечната наемна цена се определя на 43,00 лв., определена съгласно 

чл. 10 от "Методиката за определяне на стартови базисни цени при 

обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти". 

 Възлага на Кмета на Община Варна извършването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 



  

  4408-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ЗОС и 

във връзка с чл. 36 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-3-2600/199/04.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава 

съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № РД-3-

2600/199/03.11.2003 г., сключен с "Метан груп" ООД за ползване на част от 

имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. "Планова", 

част ПИ № 929 по плана на ж.к "Вл. Варненчик", представляващ земя с 

площ 1500 кв.м. 

 - предмет на АОС І 77/25.03.1997 г., за удължаване на срока на договора на 

10 години, считан от датата на сключване на Договор за наем № РД-3-

2600/199/03.11.2003 г. 

 Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 

договора. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 43, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 8/ 

  

  4409-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.17, ал. 1 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с писмо вх. № ОС-6-9903/57/27.09.2006 г. от 

д-р С. Андонов - управител на "ДКЦ " Свети Иван Рилски" - Аспарухово - 

Варна" ЕООД с приложен към него опис на ДМА, Общински съвет - Варна 

дава съгласие за продажба на ДМА, собственост на "ДКЦ " Свети Иван 

Рилски" - Аспарухово - Варна" ЕООД, конкретно посочени в описа, 

подписан от управителя и главния счетоводител на дружеството, след 

провеждане от управителя на търг при условията и по реда на НРПУРОИ и 

изготвена оценка определена от лицензиран-експерт оценител. 

  Възлага на управителя, след провеждане на търга да сключи договор 

за продажба на посочените ДМА. 

 Получените от продажбата средства да бъдат използвани за 

обновяване на материално-техническата база на "ДКЦ " Свети Иван Рилски" 

- Аспарухово - Варна" ЕООД. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 

  

  4410-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-94.К/128/18.10.2006 

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

между Община Варна и Красимир Милчев Симов ЕГН ……… по отношение 

на ? ид.ч. от масивна сграда със застроена площ 430 кв.м., състояща се от 

три етажа и ? ид.ч. от УПИ І-4 цялото с площ 527.00 кв.м., находящ се в гр. 

Варна, ул. "Охрид"№ 19 ъгъла с ул. "Цариброд" № 6, при граници на 

 имота: ул. "Охрид" № 19, ул. "Цариброд" № 6, ПИ № 406, ПИ № 404. 



 За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 3390/14.06.2005 г. 

 Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез замяна на 

частта на Община Варна представляваща ? ид.ч. масивна сграда със 

застроена площ 430 кв.м., състояща се от три етажа и ? ид.ч. от УПИ І-4 

цялото с площ 527.00 кв.м., по пазарни цени за сумата от 310 300 лв. без 

ДДС, срещу равностойни жилищни имоти. Придобитите жилища от Община 

Варна да се използват за пренастаняване на наемателите от ул. "Охрид" № 

19 ъгъла с ул. "Цариброд" № 6. 

 Възлага на Кмета на Община Варна съществуването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 38, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 11, 

  не участва в гласуването - 1/ 

  

 4411-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42 от ЗОС и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/44/22.09.2006 

г., Общински съвет - Варна включва във фонд "Ведомствени жилища" 

жилище, находящо се на ул. "Поп Харитон" № 129, ет. 8, ап. № 55 с АОС № 

1343/13.08.99 г. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 

  

 4412-2. На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС и 

по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-6-

1000/59/28.08.2006 г. и № ОБС-6-1000/563/24.10.2006 г. променя 

предназначението на 33 бр. жилища от фонд "Жилища за настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди" във фонд "Жилища за 

продажба", както следва: 

 

1. ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 405       вх. 2       ет. 6     ап. 35        - АОС  3624/06 г.  

2. ж.к.“Вл.Варненчик”  бл.402 вх.11 ет. 4 ап. 213 - АОС  3904/06г.  

3. ж.к. “Вл.Варненчик”  бл. 402 вх. 19   ет. 3  ап. 349      - АОС  3907/06 г. 

4. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 402       вх. 5      ет. 7      ап. 101    - АОС  3905/06 г. 

5. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 24         вх. -       ет. 10    ап. 47      - АОС  3917/06 г. 

6. ж.к. “Възраждане” бл. 11         вх. 1      ет.  5      ап. 13       - АОС  270/97 г. 

7. ж.к  “Възраждане” бл.45   вх.1     ет. 7  ап. 21 - АОС  836/98 г. 

8. ж.к. “Възраждане”     бл. 79       вх.”В”   ет. 1     ап. 18        - АОС  957/99 г. 

9. ж.к. “Възраждане” бл. 55       вх. 2       ет. 9       ап. 80      - АОС  1521/00 г. 

10. ж.к. “Възраждане” бл. 12       вх. 1       ет. 1      ап. 2       - АОС 1065/99 г. 

11. ж.к. “Възраждане”     бл. 39       вх. 6       ет. 8     ап. 138 - АОС  1132/99 г.  



12. ж.к “Възраждане”   бл. 123      вх. 5      ет. 8       ап. 108     - АОС  358/97 г. 

13. ж.к. “Младост”  бл. 104     вх. 5       ет. 5     ап. 13        - АОС  2796/03 г.  

14. ж.к “Младост”      бл. 131     вх. 8       ет. 2      ап. 153     - АОС  2501/02 г. 

15. ж.к. “Младост”  бл. 139     вх. 4       ет. 8     ап. 90      - АОС  2557/03 г.    

16. ж.к. “Младост”  бл. 157    вх. - ет. 3     ап. 25      - АОС  3144/04 г. 

17. ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 22 вх. 12     ет. 5     ап. 140  - АОС  3947/06 г.    

18. ж.к “Вл.Варненчик”  бл. 402    вх. 15    ет. 2      ап.278      - АОС  3906/06 г.  

19. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 401     вх.5     ет. 6    ап. 93      - АОС  3883/06 г. 

20. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 36     вх. 1      ет. 1    ап. 3    - АОС  3999/06 г. 

21. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 401     вх. 3     ет. 4    ап. 43    - АОС  3602/06 г. 

22. ж.к. “Младост”      бл. 103  вх. 2      ет. 2    ап. 130    - АОС  3884/06 г. 

23. ж.к. “Младост” бл. 108     вх. 8     ет. 5    ап. 21    - АОС  3890/06 г. 

24. бул. “Вл.Варненчик” бл. 11     вх. А    ет. 8    ап. 144    - АОС  3060/04 г. 

25. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 216     вх. 5      ет. 3    ап. 140    - АОС  3770/06 г. 

26. ж.к. “Вл.Варненчик”  бл. 308     вх. 6     ет. 7    ап. 125    - АОС  1731/00г. 

27. ж.к. “Вл.Варненчик”  бл. 215     вх. 1      ет. 4    ап. 15  - АОС  3105/06 г. 

28. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 405     вх. 5     ет. 5    ап. 39    - АОС  2228/ 01г. 

29. ж.к. “Вл.Варненчик”  бл. 306     вх. 8      ет. 4    ап. 115    - АОС  1697/ 00г. 

30. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 215     вх. 1     ет. 6    ап. 22    - АОС  2942/04г. 

31. ж.к. “Вл.Варненчик” бл. 28     вх. 2      ет. 1    ап. 34    - АОС  3646/06 г. 

32.  ул. “Петър Райчев” бл. 1     вх. “Д”     ет. 1    ап. 98    - АОС  2235/01 г. 

33. ул. “Гладстон” бл. 1     вх. 1      ет. 8    ап. 32      - АОС  796/98г. 

 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 44, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 7/ 

 

 4413-2. Общински съвет - Варна задължава Кмета на община Варна 

да представи списък на продадените общински жилища през 2006 г., като 

постъпилата сума от продажбата им да бъде заложена в проектобюджета на 

община Варна за 2007 г. за построяване на общински жилища. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 44, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 7/ 

  

  

  4414-2. 1. На основание чл.21,ал.1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна възлага на г-н Живко Калев - юрист - довереник на Общински 

съвет - Варна да провери и изготви правно становище за изпълнение 

решенията на Общински съвет Варна: № 1279-5-1 и 1279-5-3 (24)/21.08.1997 

г., № 1676-3-1(34)/29.07.1998 г. и № 3074-5(38)/22.02.2006 г., договора за 

учредяване възмездно право на ползване от 21.10.1998 г. между Община 



Варна и ЕТ "Татяна Атанасова" и Анексите към договора приети с решения 

на Общински съвет - Варна. 

 2. На следващата сесия на Общинския съвет - Варна г-н Живко Калев 

да докладва за изготвеното правно становище по т.1. 

 /за - 38, против - 0, въздържали се - 2/ 

  

 

 

 

 

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  

 

 

 

  



 Препис-извлечение! 

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

П Р О Т О К О Л 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Промяна на решение на Общински съвет - Варна № 3222-

7(40)/04.04.2006 г. 

Докл.: Д. ГАБРОВСКА - Директор на 

Дирекция "Общинска собственост" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

  

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

 4415-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна изменя решение № 3222-7(40)/04.04.2006 г., както следва: 

 Заличава се изречение първо на абзац втори, като същият придобива 

следния вид: "Набраните средства от продажбата на жилищните и 

нежилищните имоти целево да бъдат използвани за строителство на 

горепосочения имот." 

  От абзац три се заличава текста: "включително и сключване на 

окончателни договори след изграждането на обектите в жилищния блок.", 

като абзац три придобива следния вид: 

  "Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на 

разпоредителните сделки." 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 43, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 8/ 

  

 

 

   

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



 Препис-извлечение! 

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

П Р О Т О К О Л 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Финанси и бюджет" относно: 

 - опрощаване на държавни вземания; 

  - разглеждане на предложение от Кмета на община Варна относно 

допълване на Приложение № 12 за длъжностни лица, имащи право на 

транспортни разходи по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ПМС № 11/19.01.2005 г.; 

 - опрощаване на такса за битови отпадъци. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА - 

Председател ПК "Финанси и бюджет" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  4416-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/42/27.09.2006г., 

Общински съвет - Варна допълва Приложение № 12 за длъжностни лица, 

имащи право на транспортни разходи по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ПМС № 

11/19.01.05г., прието с решение № 3202-6 от протокол № 40/04.04.2006г., 

както следва: 

 1. Силвия Красимирова Николова - началник отдел "Вътрешен одит" 

 2. Марияна Илиева Митакова - главен вътрешен одитор 

 3. Екатерина Бончова Мишонова - главен вътрешен одитор 

 4. Жулиета Борисова Владимирова - главен вътрешен одитор 

 5. Румяна Добрева Стоянова - главен вътрешен одитор 

 6. Румяна Лозанова Бянова - главен вътрешен одитор 

 7. Румен Михайлов Спасов - главен вътрешен одитор 

 8. Диана Георгиева Колева - младши вътрешен одитор 

 9. Тонка Тодорова Стоянова - 

 10. Тодорка Панайотова Иванова - младши експерт "Икономическо 

развитие" в дирекция "Стоп.дейности и икономическо развитие" 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 

  



   4417-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № 94-00-2257/05.06.2006г. и писмо вх. № ОС-6-9910/21/13.09.2006 

г. от Администрацията на Президентството на РБ, Общински съвет - Варна 

предлага на Президента на Република България да не се опрости 

задължението на МАРИАНА ИВАНОВА ЧЕРНАЕВА от гр. Варна, ж.к. 

"Владислав Варненчик"бл. 8, вх. 4, ет. 1, ап. 2. 

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

  

  4418-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № 94-00-3347/04.09.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-

9910/28/29.09.2006 г. от Администрацията на Президентството на РБ, 

Общински съвет - Варна предлага на Президента на Република България да 

не се опрости задължението на ВЛАДИМИР СЛАВОВ ВЛАДИМИРОВ от 

гр. Варна, ул. "Хан Аспарух"№ 19. 

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

  

 4419-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № 94-00-2471/26.06.2006г. и писмо вх. № ОС-6-9906/2/26.09.2006 

г. от Администрацията на Президентството на РБ, Общински съвет - Варна 

предлага на Президента на Република България да опрости задължението на 

ИСМИГЮЛ ТАЛИБ ЗЕКЕРИЯ от гр. Варна, ул. "Дрин" № 57, ет. 2, ап. 5. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 

 

 4420-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № 94-00-2950/07.08.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-

9910/26/29.09.2006 г. от Администрацията на Президентството на РБ, 

Общински съвет - Варна предлага на Президента на Република България да 

опрости задължението на МОМЧО СТОЙЧЕВ МОМЧЕВ от гр. Варна, ж.к. 

"Владислав Варненчик"бл. 227, вх. 1, ап. 22. 

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

  

 4421-4. 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. № РД-6-94.К/130/30.08.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Кирил Атанасов Щирков от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Васил Петлешков" № 10, ет. 2, ап. 3. 

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

  

   

  



 4422-4. 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. № МД-6-9100/11/14.08.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Милен Димитров Георгиев от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик"бл. 106, вх.А, ет. 10, ап. 

29. 

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

  

 4423-4. 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. № МД-6-9100/11/14.08.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Надежда Викторовна Георгиева от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящи се в гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" бл. 106, вх.А, ет. 10, 

ап. 29. 

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

 

 4424-4. 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-6-2600/49/14.04.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ - "ВАРНА 

ПЛОД" от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за 

имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. Младост ул. "Академик Курчатов" № 1. 

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

  

 

 

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  



Препис-извлечение! 

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

П Р О Т О К О Л 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване" относно: 

 - бракуване на ДМА на ДКЦ"Чайка-Варна"ЕООД; 

 - учредяване на безвъзмездно право на ползване върху движима вещ 

представляващ временен павилион поставен в двора на Междуобластен 

диспансер по онкологични заболявания със стационар "Д-р Марков" ЕООД 

в полза на "Сдружение на жените с онкологични заболявания и техните 

сподвижници"; 

 - отпускане и неотпускане на еднократни помощи 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ - Председател ПК 

"Здравеопазване" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 42 

  

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 4425-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка с вх. № ОС-6-2900/5/09.10.2006 г. от д-р Юлияна Йоргова, 

управител на "ДКЦ ЧАЙКА-Варна"ЕООД, Общински съвет Варна дава 

съгласие на "ДКЦ ЧАЙКА-Варна" ЕООД да бракува ДМА, по приложен 

списък. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 42, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 9/ 

  

 4426-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, 

ал.4 от ЗОС Общински съвет- Варна учредява безвъзмездно право на 

ползване върху движима вещ- частна общинска собственост, 

представляваща временен павилион с площ 66,30 /шестдесет и шест цяло и 

тридесет стотни/ кв.м., поставен на основание чл. 56 от ЗУТ и разрешение за 

поставяне №3/21.05.2003г. в двора на Междуобластен диспансер по 

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

ЕООД, находящ се в гр.Варна, бул."Чаталджа" №111, 2-ри п.р., кв.860, УПИ 

I - предмет на АОС №1433/18.10.1999г., в полза на "Сдружение на жените с 



онкологични заболявания и техните сподвижници-ЖОЗТС"- Варна за срок 

от 10/десет/ години, като се прави актуализация на всяка година. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 41, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 10/ 

  

  4427-5. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и т. 23 във връзка с чл.17, 

ал. 1, т. 4 и т. 7 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински 

съвет-Варна №3208-6/40/04.04.2006 г. и на база здравен статус, Общински 

съвет - Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

за - 42, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 9/ 

  

 4428-5. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и т. 23 във връзка с чл.17, 

ал. 1, т. 7 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински 

съвет-Варна № 3208-6/40/04.04.2006 г. и на база здравен статус, Общински 

съвет - Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, 

посочени в приложение към настоящото решение 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 

  

     

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

    РЕШЕНИЕ № 4427-5(47)/01.11.2006 г. 

  

 1. Нина Максимова Михайлова, ЕГН: ………..., гр.Варна, жк "Вл. 

Варненчик", ул."Боян Илиев" №17, молба вх. № ЗР-6-94.Н/12/05.06. 2006 г.- 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Еритемо-ексудативен 

гастрит.Състояние след резекция на стомаха по повод корозивен гастрит. 

Вторична желязонедоимачна анемия. Холелитиаза. Чернодробна стеатоза 

  

 2.Стоян Николов Боев, ЕГН: ………, гр. Варна , ул."Русе" №31, молба вх. № 

ЗР-6-94.С/17/05.06.2006 г.- 250 лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

ХОББ-емфиземна форма. 

  

 3.Арусяк Саркизова Хамамджиян, ЕГН: ………., гр.Варна, жк "Вл. 

Варненчик" ,бл.304 вх.7 ет.2 ап.95, молба вх. № ЗР-6-9100/6/07.06.2006г. - 

300 лв. за закупуване на медикаменти и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК за майка и Перус Гарабедова Саркизова, 

ЕГН:……... Перус Гарабедова Саркизова е с диагноза: Пертрохантерно 

счупване закрито в дясно. 

  

 4.Антон Матеeв Игов , ЕГН: …………, гр.Варна , ул."Станислав Доспевски" 

№3, молба вх. № ЗР-6-94.А/30/08.06.2006г.- 300 лв. за закупуване на леща. 

Същият е с диагноза:Старческа катаракта 

  

 5.Ана Наскова Атанасова , ЕГН: …………, гр.Варна , ул."Калач" №48, 

молба вх. №РД-6-94.А/139/31.07.2006г. - 200 лв. за закупуване на 

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

Същата е с диагноза:Латерална дискова херния L5-S1.Десностранен лумбо-

сакрален радикулит. 

  

 6.Василка Николова Стаматова , ЕГН: ………., гр.Варна , ул."Момина 

сълза" №12,ет.8,ап.56, молба вх.№ ЗР-6-94.В/9/30.06.2006 г.- 400 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично реимбурсират 

от НЗОК. Същата е с диагноза: Стеноза на гръбначно-мозъчния канал в 

цервикалната част, с компресия на гръбначния мозък.Средностепенна 

спастична квадрипареза.Състояние след проведена декомпресивна 

ламинектомия.Хиперметропия на двете очи.Амблиопия и конвергентен 

страбизъм на лявото око. 

  

 7. Иван Желязков Баев, ЕГН:………, гр. Варна, ж.к."Възраждане" бл.43, 

вх.1, ап.8, молба вх.№ ЗР-6-94.И/14/26.06.2006 г. - 300 лв. за закупуване на 



лекарствени средства и консумативи/фиксиращ корсет/, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Счупване на 

гръбначен прешлен. 

  

 8. Стоянка Демирова Ангелова , ЕГН:………….., гр.Варна , ж.к."Вл. 

Варненчик" ул."Светослав Минков" №34, молба вх.№РД-6-

94.С/213/23.06.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

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

ректи.Анус претер. 

  

 9.Албена Наскова Тодорова , ЕГН:……….., гр.Варна, ж.к."Вл. Варненчик" 

ул."Светослав Минков" №37, молба вх.№РД-6-94.А/114/22.06. 2006 г.- 150 

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

реимбурсират от НЗОК за синът и Андон Албенов Насков ЕГН:……….. 

Същият е с диагноза: Астма от екзогенен произход.Желязонедоимъчна 

анемия. 

  

 10. Кинчо Енев Кателиев , ЕГН:…….., гр.Варна , ул."Топола" №16А, молба 

вх.№ЗР-6-94.К/17/22.06.2006г.- 350 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Шизофрения-параноидна форма. Непрекъснато 

протичане.Халюцинаторно-параноиден синдром.Трайна промяна на 

личността. 

  

 11. Елена Атанасова Михайлова , ЕГН:…………., гр.Варна , ж.к."Вл. 

Варненчик" ул."Станислав Доспевски" №1, молба вх. .№РД-6-

94.Е/67/20.06.2006 г.- 150 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

не се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът и Андриян Страхилов 

Илков ЕГН:………... Същият е с диагноза: Пневмония билатералис. 

Ринотонзилофарингитис.Остър баланит. 

  

 12. Зейнеб Исуфова Сюлейманова , ЕГН:…….., гр.Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик", ул."Станислав Доспевски" №2, молба вх.№РД-6-

94.З/35/20.06.2006 г.- 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

не се или частично се реимбурсират от НЗОК за съпругът и Божко Стефанов 

Асенов ЕГН:………... Същият е с диагноза: Статус пост вулнус сцизум 

карпи декстра. Статус пост дезионем тендини флексорис дигити III?ІV мани 

декстра. Статус пост лезио нервус улнарис декстра. 

  

 13. Евтим Ангелов Милев , ЕГН:……….., гр.Варна , ул."Наум" №41, молба 

вх.№РД-6-94.Е/79/17.07.2006г.- 400 лв. за закупуване на лекарствени 

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



диагноза: Съдова деменция. Поясна дископатия. Двустранна 

коксартроза.Хроничен калкулозен пиелонефрит. 

  

 14. Пенка Желязкова Стойкова , ЕГН:………, гр.Варна , ж.к."Младост" 

бл.140,вх.1,ап.6, молба вх.№ЗР-6-94.П/9/14.06.2006г.- 400 лв. за закупуване 

на лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК за синът и Деян Иванов Николов ЕГН:…………, който е с с диагноза: 

Шизофрения-параноидна форма.Пристъпно-прогредиентно 

протичане.Непълноценна ремисия.Трайна промяна на личността. 

Молителката е с диагноза: Аблацио ретине.Катаракта компликата матура 

окули синистра.Ретинопатия диабетика окули утриускве.Миопия окули 

декстра.Паркинсонов синдром. 

  

 15. Недялка Стоянова Желязкова , ЕГН:………, гр.Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик" бл.225,вх.3,ап.17, молба вх.№ЗР-6-94.Н/13/14.06.2006г.-500 лв. 

за медикамента "Китрил" - ампули с антиеметично действие. Същата е с 

диагноза: Морбус Хочкин. 

  

 16. Атанас Василев Василев , ЕГН:…………, гр.Варна , ж.к."Чайка" 

бл.14,вх.Б,ап.21, молба вх.№ОС-6-94.А/21/12.06.2006г. -300 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Множествена склероза-

спинална форма.Трайна остатъчна симптоматика след втори пристъп.Горна 

спастична парапареза , лека към умерена в дясно и умерена към тежка в 

ляво.Долна спастична парапареза по-изразена в ляво. 

  

 17. Лиляна Симова Шопова , ЕГН:………., гр.Варна , ж.к."Вл. Варненчик" 

ул."Гургулят"№24, молба вх.№ЗР-6-94.Л/6/12.06.2006г. - 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК.Същата е с диагноза: Глухота.Конкремент в десен 

бъбрек.Състояние след извършена пиелолитотомия в дясно.Интубация на 

десния уретер. 

  

 18. Лиляна Михайлова Шопова, ЕГН:……….., гр.Варна , ж.к."Вл. 

Варненчик" ул."Гургулят" №29, молба вх.№ЗР-6-94.Л/4/08.06.2006г. - 250 

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

реимбурсират от НЗОК.Същата е с диагноза: Цирозис хепатис 

декомпенсата.Тромбозис вена порте ет вена лиеналис.Хипертония 

порталис.Варицес езофаги.Състояние след кръвоизлив.Анемия секундария. 

  

 19. Ваде Сали Вели , ЕГН:…………., гр.Варна , ул."Горна студена" №50 , 

молба вх.№РД-6-94.В/152/05.07.2006г. - 400 лв. за закупуване на 

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



НЗОК за дъщеря и Десислава Христова Алексиева ЕГН:………… с 

диагноза: Морбус Даун.Тетралогия на Фало-след радикална 

корекция.Следоперативна левостранна хемипареза.Умерена умствена 

изостаналост. 

  

 20. Добрин Русев Кръстев , ЕГН:………., гр.Варна , ж.к."Вл. Варненчик" 

бл.227, вх.3,ет.1 ап.76 , молба вх.№ЗР-6-94.Д/20/05.07.2006г. - 350 лв. за 

закупуване на лекарствени средства , които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Рекурентно депресивно 

разтройство.Неинсулинозависим захарен диабет.Ретинопатия диабетика 

окули утриускве.ХОББ-бронхитна форма.Хронична левостранна сърдечна 

недостатъчност ІІІ ФК.ИБС.Ангина пекторис.Камерна екстрацистолия . 

  

 21. Величка Андреева Петрова , ЕГН:………, гр.Варна , ул."Пролет" №10 , 

молба вх.№ЗР-6-94.В/10/13.07.2006г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: ХБ II ст. умерено висока степен сърдечно-мозъчна 

форма.Синусова тахикардия.Захарен диабет на перорално 

лечение.Дегенерация на макулите на двете очи.Начална десностранна 

гонартроза. 

  

 22. Фиданка Руменова Костова , ЕГН:………., гр.Варна , ул."Наум"№85 , 

молба вх.№ЗР-6-94.Д/4/05.07.2006г. - 250 лв. за консумативи , консулт и 

оперативна корекция в гр. София.Синът и Исмаил Фиданков Костов 

ЕГН:……….. с диагноза: Сърдечна патология-междупредсърден 

дефект.Чести распираторни инфекции.Състояние след счупване на дясна 

бедрена кост. 

  

 23. Надя Иванова Стоянова , ЕГН:………. , гр.Варна , ж.к."Вл. Варненчик", 

бл.405, вх.3, ет.2 ,ап.43, молба вх.№РД-6-94.Н/102/17.07.2006г. - 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства , които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК.Същата е с диагноза: Хроничен пиелонефрит.ИБС-

ангина пекторис при усилие.Генерализирана артрозна болест.Поясна 

дископатия . 

  

 24. Йордан Борисов Василев , ЕГН:………, гр.Варна , ул."Светослав 

Минков" №42 , молба вх.№РД-6-94.Й/56/20.07.2006г. - 500 лв. за закупуване 

на лекарствени средства и консумативи , които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК.Същият е с диагноза:МСБ. ХМИ.Хематом със 

стволова локализация.Левостранна централна хемипареза-лека 

степен.Дизартрия. 

  



 25. Симеон Петров Кънев , ЕГН:…………., гр.Варна , ул."Йордан Йовков" 

бл.10, ет.9,ап.44 молба вх.№ЗР-6-94.С/20/17.07.2006г. - 300 лв. за 

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

НЗОК.Същият е с диагноза: Състояние след счупване на шийката на лява 

бедрена кост.ИБС.Ангина пекторис.Катаракта на ляво око. 

  

 26. Пламен Димитров Николов , ЕГН:………., гр.Варна , ж.к."Вл. 

Варненчик" бл.405, вх.14, ет.7 , ап.21 , молба вх.№ЗР-6-94.П/12/19.07.2006г. 

- 400 лв. за закупуване на постоперативни консумативи и медикаменти , 

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

везице уринарие.Инконтиненцио урине.ХБ ІІ ст. умерено висока сърдечно-

мозъчна форма. 

  

 27. Снежана Александрова Симеонова, ЕГН: …………, Варна ул. "Г. 

Пиячевич" № 17, молба вх. № ЗР-5-94.С/22/24.11.2005 г. - 200 лв., които не 

се или частично се реимбурсират от НЗОК. Дъщеря й Нели Николаева 

Маринова с ЕГН: ……… е с диагноза: Ст. пост операционем апендицитис 

акута флегмоноза 

 

 28. Тошко Русев Костов , ЕГН:********** , гр.Варна , ул."Стоян Заимов" 

№26 , молба вх.№ЗР-6-94.Т/2/19.07.2006г. - 500 лв. за покриване на 

разходите по лечението на починалата му дъщеря Йоана Тошкова Костова 

ЕГН:…………... Йоана Тошкова Костова е била с диагноза: Хронична 

сърдечна недостатъчност ?V ФК.Белодробен тромбоемболизъм.Хронично 

рецидивираща микротромболична форма.Хронично белодробно 

сърце.Аназарка. 

  

 29. Лиляна Руменова Асенова, ЕГН:…………, гр.Варна , ж.к."Вл. 

Варненчик", ул."Гургулят" №5 , молба вх.№РД-6-94.Л/45/20.07.2006г. - 100 

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

реимбурсират от НЗОК за дъщеря и Стефка Лилянова Руменова 

ЕГН:**********. Същата е с диагноза: Остър пиелонефрит.Пневмония в 

ляво от неуточнен причинител. 

  

 30. Анка Василева Иванова , ЕГН:……….., гр.Варна , ул."Розова долина" 

№21 , молба вх.№ЗР-6-94.А/35/21.07.2006г.- 150 лв. за закупуване на 

лекарствени средства , които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК.Същата е с диагноза: Бронхопневмония билатералис.Хроничен 

бронхит. 

  

 31. Марияна Иванова Ватова , ЕГН:…………, гр.Варна , ж.к."Младост" 

бл.141,вх.2,ет.4 ап.39 , молба вх.№ЗР-6-94.М/36/25.07.2006г. - 800 лв. за 

ампули "Имуновенин", който не се реимбурсира от НЗОК.Същата е с 



диагноза: Множествена склероза-цереброспинална форма.Прогресиращо 

ремитентен ход. 

  

 32. Наталия Ангелова Райкова , ЕГН:……….., гр.Варна , ул."Светослав 

Минков" №30, молба вх.№РД-6-94.Н/107/26.07.2006г-100 лв. за закупуване 

на лекарствени средства , които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК.. Същата е с диагноза: Язвена болест.Язва на 

дванадесетопръстника.Хроничен обострен холецистит.Хронична 

желязодефицитна анемия.Двустранна микронефролитиаза.Миома 

утери.Метрорагия. 

  

 33. Елена Щерева Маринова , ЕГН:………., гр.Варна , ул."Гургулят" №19А, 

молба вх.№ЗР-6-94.Е/18/27.07.2006г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

средства , които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й 

Екатерина Руменова Алексиева ЕГН:………. Същата е с диагноза: 

Хидронефрозис декстра.Калкули ренис декстра.Пиелолитотомия декстра. 

  

 34. Яшар Хюсеин Исмаил , ЕГН:…………., гр.Варна , ул."Сава" №43 , 

молба вх.№РД-6-94.Я/28/27.07.2006г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Хронична тотална сърдечна недостатъчност IIІ ФК. ИБС-Ангина 

пекторис IІ ФК.ХБ IIІ ст. МСБ. ХВБСН.ХОББ-бронхитна форма.ХДН I-II 

ст.Фемурофемурален байпас. 

  

 35. Нефизе Яшар Хюсеин , ЕГН:………, гр.Варна, ул."Сава" №43А, молба 

вх.№РД-6-94.Н/110/27.07.2006г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени 

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

диагноза: Кифосколиозис тораколумбалис. Статус постоперационем. Гибус. 

Деформацио торацис.Хронична сърдечна недостатъчност I-II ФК.ХОББ-

бронхитна форма. 

  

 36. Юркие Муса Демирова, ЕГН: ……….., гр. Варна жк "Вл. Варненчик" бл. 

406, вх. 24, ет.2, ап.32, молба вх. № РД-6-94.Ю/28/04.07.2006 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства , които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Дифузно увеличена формация 

в левия щитовиден лоб. ХОББ - бронхитна форма. ХБ І ст. умерено висока 

степен 

  

 37. Елена Тодорова Иванова, ЕГН: ………., гр. Варна, ул. "Доброволци" 1, 

вх.1, ап.81, молба вх. № РД-6-94.Е/65/14.06.2006 г. - 100 лв. за закупуване на 

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

за дъщеря й Илияна Еленова Тодорова, ЕГН: ………... Същата е с диагноза: 

Дясностранна пневмония с неуточнен причинител. Чести инфекции на ГДП 



  

 38. Зюмбюлка Демирова Михайлова, ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. 

"Пробуда" № 176, молба вх. № ЗР-6-94.З/4/15.06.2006 г. - 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства , които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК.Същата е с диагноза: Хронична левостранна СН ІІІ 

ф.кл. ИБС - стабилна АП ІІ ф. кл. ХБ ІІ ст. Хроничен обструктивен бронхит. 

ГЕР ІІ ст. Хроничен 

 калкулозен холецистит - 

  

 39. Румяна Стефанова Радева, ЕГН: ……….., гр. Варна, ж.к "Трошево" бул. 

"Владислав" № 42, бл. 12, вх. В, ет.3, ап.46, молба с вх. № РД-6-

94.Р/143/31.08.2006 г. 500 лв. за закупуване на лекарствени средства , които 

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

Дисекиращ остеохондрит на дясно коляно 

  

 41. Румяна Стайкова Василева,  ЕГН: ……….., гр. Варна, ул. "Гургулят" 13, 

молба вх.№РД-6-94.Р/89/09.06.2006г.-150 лв.  за закупуване на лекарствени 

средства , които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът и 

Радослав Румянов Стайков , ЕГН:…………. Същият е с диагноза: 

Пневмония. 

  

 42. Айваз Ахмедов Ахмедов,  ЕГН: ……….., гр. Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик", ул."Гургулят" №29А, молба вх.№РД-6-94.А/119/26.06.2006г. - 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ХОББ-бронхитна 

форма.Есенциална хипертония. 

  

 43.Николинка Кирова Русева, ЕГН: …………, гр. Варна , ул. "Яне 

Сандански" № 1, вх. Б, ап. 103 молба с вх. № ЗР-6-94.С/32/25.10.2006г. 5000 

лв. - за закупуване, поставяне и рехабилитация на протеза в Германия за 

внучката и Моника Ивайлова Йотова, ЕГН …………... 

  

   

  

  

  

  

     



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 

    РЕШЕНИЕ № 4428-5(47)/01.11.2006 г.  

  

 1. Гьокчен Фикретова Адемова,  ЕГН: ……….., гр. Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик". бл.208,вх.2,ет.3,ап.38, молба вх.№СДЖ-6-94.Г/8/15.06.2006 г. 

Лицето иска помощ за изплащане на здравни осигуровки за минал 

период.Лицето не живее на посоченият адрес. - няма основание за отпускане 

на средства за лечение. 

  

 2.Сашка Байчева Георгиева , ЕГН:……….., гр.Варна , ул."Светослав 

Минков" №42 , молба вх.№РД-6-94.С/242/19.07.2006г. Секцио цезарея. - 

Преписката се прехвърля в дирекция "СДЖП" по компетентност. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  



Препис-извлечение! 

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

П Р О Т О К О Л 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Култура, 

вероизповедания, медии" относно: 

 - утвърждаване на "Регламент за издаване на списание за изкуство и 

култура "Простори"; 

 - изразходване на средства от параграф "Нови форми" от бюджета на 

функция Култура за 2006 г. за преустройство на концертната зала на 

"Градската галерия". 

Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК 

"Култура, вероизповедания, медии" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

  4429-6. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 

21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет - Варна утвърждава "Регламент 

за издаване на списание за изкуство и култура "Простори", съгласно 

приложение. 

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

  

 4430-6. На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.17, ал.1, т. 5 от 

ЗМСМА, Общинският съвет - Варнадава съгласие да бъде отпусната сумата 

от 12 000 лв. от § "Нови форми" от бюджета на функция Култура за 

преоборудване на концертната зала в Градската художествена галерия - 

"Борис Георгиев". 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

за - 41, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 10/ 

  

Р Е Г Л А М Е Н Т 

за издаване на списание за изкуство и култура "Простори" 

  

  Списанието за национално изкуство и култура "Простори" излиза като 

самостоятелно издание на Община Варна в 6 книжки годишно, формат А5,2 

печатни коли, 80 стр. То публикува творби на поети, писатели, 

критици,теоретици на изкуството, културолози, социолози, 



философи,художници и др. Изданието няма политически характер, въпреки 

че дава място на статии и студии, които разглеждат проблеми на 

обществено-политическия живот в страната. "Простори" е трибуна на 

талантливите творци от Варна, региона и страната от всички изкуства. На 

неговите страници намират място и произведения на творци от 

побратимените на Варна градове от целия свят, както и на автори от 

страните от Черноморския басейн. "Простори" публикува научни и научно-

популярни материали за историята на Варна и региона. Специално 

внимание то отделя на младите творци, като на своите страници организира 

семинари, дискусии и обсъждания на техни творби. Главната тема на 

списанието е "Варна - кандидат за европейска столица на културата". 

Община Варна ежегодно осигурява средствата, необходими за издаването на 

списанието, които се включват в годишния бюджет на функция "Култура". 

Редакционната политика на "Простори" се определя от нарочна редколегия 

в състав от трима души, единият от които е отговорен редактор. 

Редколегията се избира от ПК "Култура, вероизповедания, медии" и се 

отчита пред нея със специален доклад на всяко шестмесечие. Редколегията 

разпределя бюджета, даден й от Общинския съвет, съобразно нуждите за 

издаване на списанието и отговаря за целесъобразното му изразходване. 

Отговорният редактор на списанието докладва пред ПК "Култура, 

вероизповедания, медии" в края на всяка година за изразходването на 

средствата, предоставени от общинския бюджет. Отговорният редактор на 

списанието организира периодично публични обсъждания с участието на 

дейци на културата, творци, журналисти, общински съветници. Такова 

обсъждане се организира в края на всяка година. След всяко обсъждане 

отговорният редактор внася информация в ПК "Култура, вероизповедания, 

медии". 

 Настоящият регламент е приет от Общинския съвет с решение № 

4429-6(47)/01.11.2006 г. 

  

 

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  

 



Препис-извлечение! 

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

П Р О Т О К О Л 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Младежки дейности и спорт" относно: 

 - отпускане на сумата от 9 000 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Световно първенство по 

ветроходство - от СК "Понтос"; 

 - отпускане на сумата от 4 000 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати - за постигнатите два златни медала 

на Световно първенство по лека атлетика за хора с увреждания в 

дисциплините хвърляне на диск и тласкане на гюлле на Стела Алдомирова 

Енева; 

 - отпускане на сумата от 3 200 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Радослав Стоянов Костов, като 

личен треньор на Стела Алдомирова Енева - за постигнатите два златни 

медала на Световно първенство по лека атлетика за хора с увреждания в 

дисциплините хвърляне на диск и тласкане на гюлле; 

 - отпускане на сумата от 5 400 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Европейско първенство по лека 

атлетика за юноши и девойки с увреждания 

 - от СК "Атлет"; 

 - отпускане на сумата от 4 000 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Людмила Атанасова, като личен 

треньор на Александър Атанасов Стоянов, Иван Станиславов Иванов и 

Светослав Генчев Георгиев за постигнатите шест бронзови и един сребърен 

медал на Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки с 

увреждания; 

 - отпускане на сумата от 800 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати - ІІ-ро място с Националния отбор на 

България на Световно първенство по групова естетическа гимнастика на 

Валерия Динкова Господинова; 

 - отпускане на сумата от 800 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Световно първенство на СК 

"Грация; 

 - отпускане на сумата от 700 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Европейско първенство за юноши 

на СК "Черно море - Бриз; 



 - отпускане на сумата от 1 080 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Световно първенство на СК "Джет. 

Докл.: Т. МУТАФОВ - Председател ПК 

"Младежки дейности и спорт" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 44 

  

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 4431-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 

от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. и по докладна записка РД - 6 - 3500/33/03.10.2006 г., Общински 

съвет - Варна решава да отпусне сумата от 9 000 лв. за материално 

стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Световно 

първенство по ветроходство - от СК "Понтос" в състав: 

  

 1) Никола Грудев Дуков - 1-во място Световно първенство по ветроходство 

- 1000 лв. 

 2) Атанас Стефанов Иванов - 1-во място Световно първенство по 

ветроходство - 1000 лв. 

 3) Павел Николов Дуков - 1-во място Световно първенство по ветроходство 

- 1000 лв. 

 4) Татяна Иванова Чанева - 1-во място Световно първенство по 

ветроходство - 1000 лв. 

 5) Кристалин Йорданов Карацонев - 1-во място Световно първенство по 

ветроходство - 1000 лв. 

 6) Мирослав Панайотов Станев - 1-во място Световно първенство 

поветроходство - 1000 лв. 

  7) Николай Панайотов Станев - 1-во място Световно първенство по 

ветроходство - 1000 лв. 

  8) Диман Николаев Кунев - 1-во място Световно първенство по 

ветроходство - 1000 лв. 

  9) Ангел Грудев Дуков - 1-во място Световно първенство по ветроходство - 

1000 лв. 

   Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма "Спорт" - 2006 г. за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 



 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на 

 Община Варна да издаде заповед в изпълнение на горепосоченото 

решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 

  

 4432-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 

във връзка с чл.1, т.1 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 

спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 

резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 

купи и световни рекорди през 2006 г. и по докладна записка ОС - 6 - 

3500/37/27.09.2006 г., Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 

4 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 

резултати - за постигнатите два златни медала на Световно първенство по 

лека атлетика за хора с увреждания в дисциплините хвърляне на диск 

итласкане на гюлле на Стела Алдомирова Енева. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма "Спорт" - 2006 г. за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на 

  Община Варна да издаде заповед в изпълнение на горепосоченото 

решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 44, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 

  

  4433-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 

във връзка с чл.1, т.1 и чл. 9 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

решава да отпусне сумата от 3 200 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Радослав Стоянов Костов, като 



личен треньор на Стела Алдомирова Енева - за постигнатите два златни 

медала на Световно първенство по лека атлетика за хора с увреждания в 

дисциплините хвърляне на диск и тласкане на гюлле. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма "Спорт" - 2006 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 33, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 18/ 

  

  4434-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 

във връзка с чл.1, т.2 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 

спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 

резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 

купи и световни рекорди през 2006 г. и по докладна записка МДС - 6 - 

3500/195/27.09.2006 г., Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата 

от 5 400 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 

резултати на Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки с 

увреждания - от СК "Атлет" в състав: 

  

 1. Александър Атанасов Стоянов - 3 сребърни медала - 2700 лв. 

 2. Иван Станиславов Иванов - 2 бронзови медала - 1200 лв. 

 3. Светослав Генчев Георгиев - 1 сребърен и 1 бронзов - 1500 лв. 

  

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма "Спорт" - 2006 г. за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 



възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 

  

 4435-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 

във връзка с чл.1, т.2 и чл.9 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

решава да отпусне сумата от 4 000 лв. за материално стимулиране за 

постигнати високи спортни резултати на Людмила Атанасова, като личен 

треньор на Александър Атанасов Стоянов, Иван Станиславов Иванов и 

Светослав Генчев Георгиев за постигнатите шест бронзови и един сребърен 

медал на Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки с 

увреждания. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма "Спорт" - 2006 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 

  

 4436-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 

от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. и по докладна записка МДС - 6 - 3500/197/02.10.2006 г., 

Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 800 лв. за материално 

стимулиране за постигнати високи спортни резултати - ІІ-ро място с 

Националния отбор на България на Световно първенство по групова 

естетическа гимнастика на Валерия Динкова Господинова. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма "Спорт" - 2006 г. за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 



длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 

  

  4437-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 

от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. и по докладна записка № МДС-6-9302/25/24.10.2006г., 

Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 800 лв. за награда на 

Вероника Георгиева Владимирова за постигнатото ІІ-ро място с 

Националния отбор на България на Световно първенство по групова 

естетическа гимнастика. 

   Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.VIII на общинска Програма "Спорт" - 2006 г. за награждаване 

по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на 

 Община Варна да издаде заповед в изпълнение на горепосоченото 

решение 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 

  

  4438-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 

от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

 през 2006 г. и по докладна записка №МДС-6-9302/25/24.10.2006г., 

Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 350 лв. за награда на 



Александър Петров Григоров постигнал V-то място на ЕП за юноши - 

четворка кану - 1000 м. 

   Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.VIII на общинска Програма "Спорт" - 2006 г. за награждаване 

по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 

 

 

  

  4439-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 

12 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 

треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 

Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 

световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна решава да отпусне 

сумата от 350лв. за награда на Красимир Борисов Босилков, като личен 

треньор на Александър Григоров. 

   Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.VIII на общинска Програма "Спорт" - 2006 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 

  

 

  



 

 4440-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 

от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. и по докладна записка №МДС-6-9302/25/24.10.2006г., 

Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 600лв. за награда на 

Стилиян Ганиславов Начев - за постигнато ІІІ-то място на Световно 

първенство по кик бокс за юноши. 

 Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.VIII на общинска Програма "Спорт" - 2006 г. за награждаване 

по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение на 

горепосоченото решение 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 

 

 

 

 4441-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г., Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 480 лв. за 

награда на Виктор Вионетков Великов, като личен треньор на Стилиян 

Начев - 480 лв. 

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.VIII на общинска Програма "Спорт" - 2006 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 



Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на 

 Община Варна да издаде заповед в изпълнение на горепосоченото 

решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 29, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 22/ 

  

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  



 

  Препис-извлечение! 

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

П Р О Т О К О Л 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка осма от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Социални дейности и жилищна политика" относно: 

  - отпускане и неотпускане на помощи; 

- отпускане на персонална пенсия; 

  - осигуряване на средства за обгрижване на наркозависими; 

  - вземане на решение за допълнение на решение на Общински съвет - 

Варна № 4224-4(44)/02.08.2006 г. 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА - Председател ПК 

"Социални дейности и жилищна политика" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

  

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 4442-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и 

чл.52, ал.1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет - Варна № 

3208-6/40/04.04.2006 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 

Общински съвет - Варна отпуска еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 

  

 4443-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и 

чл.52, ал.1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет - Варна № 

3208-6/40/04.04.2006 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 

Общински съвет - Варна не отпуска еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 

  



 4444-8. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и 

във връзка с чл.92 от КСО и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх.№ РД-6-94.Д/229/13.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 

отпускане на персонална пенсия на децата Пламена Стоянова Павлова и 

Иван Стоянов Павлов от с.Тополи, ул."Тракийска" № 32. 

  Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати в 

Министерския съвет на Република България по компетентност, за вземане 

на решение. 

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

  

  4445-8. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, 

т.7. от ЗМСМА и във връзка с т. 11 от Правилата за изпълнение на 

Социалната програма на Община Варна, приети с решение № 3608-

10(41)/16.05.2006 г. на Общински съвет - Варна и поради необходимостта от 

овладяване на проблема с употребата на наркотици в гр.Варна и 

съществуването на взаимодопълващи се програми, насочени към 

решаването на този проблем, Общински съвет - Варна дава съгласие да 

бъдат осигурени средства в размер на 15 000 лв. от Социалната програма 

наОбщина Варна за 2006 г. за духовно обгрижване на наркозависими лица, 

преминали лечение на физическа зависимост и целящи личностна и 

поведенческа подкрепа и промяна. 

  Мотивите за вземане на горното решение са следните: 

 За овладяване на проблема с употребата на наркотици в гр. Варна е 

необходимо съществуването и реализацията на различни взаимодопълващи 

се програми за превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на щетите 

от наркоманията. В мрежата от институции и организации, предлагащи 

услуги за лица, употребявали наркотици и преминали лечение, практически 

липсват рехабилитационни програми, структурирани като места за живеене, 

в които се осъществяват личностна и поведенческа подкрепа и промяна. 

Целта на такъв вид рехабилитационни програми е постигане на цялостна 

личностна и поведенческа промяна на наркозависимите лица чрез 

трудотерапия, групови събеседвания и други дейности, които целят 

индивидуално себеразкриване и себеопознаване на личността. 

  Дейността по осъществяване на рехабилитационни програми за 

духовно обгрижване на наркозависимите лица е изключително важен и 

уникален елемент в мрежата на институции и организации, предлагащи 

услуги за лица с подобни проблеми. В този смисъл, Общински съвет - Варна 

като орган на местно самоуправление чрез вземане на горното решение 

подпомага с финансиране, в рамките на приетата Социална програма на 

Община Варна за 2006 г. тази изключително важна социална дейност. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 



  

  4446-8. На основание чл. 21, ал. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна допълва свое решение № 4224-4(44)/02.08.2006 г., както следва: 

 В т. 1 от решението, след израза "създаване и функциониране на 

услугата "Напълно функциониращ хоспис" се добавя израза "и Дневен 

център за възрастни хора в пенсионна възраст". 

 В т. 2 от решението, след израза "Създаване и функциониране на 

услугата "Напълно функциониращ хоспис" се добавя израза "и Дневен 

център за възрастни хора в пенсионна възраст". 

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

  

     

 

 

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

    РЕШЕНИЕ№ 4442-8(47)/01.11.2006 г. 

  

 1) РОЗА ДИМОВА МАРИНОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Боян Илиев" 

№ 21, молба вх.№ РД-6-94.Р/114/14.07.2006 г. - 200 лв. Лицето е самотна 

майка с едно малолетно дете; съжителства с баща си и двамата си братя; 

детето често боледува; жилището е в лошо техническо състояние - има 

плесен и влага. 

  

 2) ЮРКИЕ ЕРГУН ХАСАН – ЕГН……….., гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", 

ул."Светослав Минков" № 12, молба вх.№ РД-6-94.Ю/33/25.07.2006 г. - 100 

лв.  Лицето е самотна майка с едно малолетно дете; съжителства с бащата на 

детето; и двамата са безработни; доходът се формира от социални помощи. 

  

 3) КРЪСТИНКА ИВАНОВА КРАЕВА - ЕГН …………., с.Тополи, 

ул."Овчага" № 62, молба вх.№ ОС-6-94.К/12/07.07.2006 г. - 200 лв. Лицето е 

вдовица; съжителства със сина си, който е с 86% трайно намалена 

работоспособност; месечният им доход се формира единствено от 

инвалидни пенсии. 

  

 4) СЕВДА АНКОВА ФАНКОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Никола 

Корчев" № 26, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/21/03.08.2006 г. - 200 лв.  Лицето е 

самотна майка с едно малолетно дете; съжителства с майка си, която също е 

самотен родител с 3 непълнолетни деца; живеят на свободен наем при 

крайно мизерни битови условия; доходът се формира единствено от 

пенсията за инвалидност на майката. 

  

 5) МАКСИМ АТАНАСОВ ДЖУМАЛИЕВ - ЕГН ………., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", ул."Светослав Минков" № 48, молба вх.№ РД-6-

94.М/217/03.08.2006 г. - 200 лв. Лицето е безработно; доходът се формира 

единстевно от социални помощи; обитава стая при лоши хигиенно-битови 

условия; мазилката е изкъртена, по стените има влага; не притежават 

движима и недвижима собственост, която да е източник на допълнителни 

доходи. 

  

 6) ВЕСКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН………….., гр.Варна, ул."Петър 

Райчев" бл.3, вх.Е, ет.6, ап.122, молба вх.№ РД-6-94.В/202/29.09.2006 г. - 200 

лв. Лицето е самотна майка с две малолетни деца; съжителства с майка си; 

доходът й се формира единствено от социални помощи; едно от децата е с 

чести здравословни проблеми. 

  

 7) КАЛИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА - ЕГН …………., гр.Варна, жк 

"Трошево" бл.36, вх.В, ет.4, ап.60, молба вх.№ СДЖ-6-94.К/18/27.09.2006 г. 



- 200 лв. Лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; не 

поддържа контакти с децата си; не отговаря на изискванията на Наредба № 5 

за отопление с твърдо гориво, тъй като надвишава норматива за жилищна 

площ. 

  

 8) СВЕТЛА ИВАНОВА СИМЕОНОВА - ЕГН …………., гр.Варна 

кв."Аспарухово", жк "Дружба" бл.5, ет.3, ап.15, молба вх.№ СДЖ-6-

94.С/28/31.08.2006 г. - 150 лв. Лицето е самотна майка с две малолетни деца; 

съжителства в общинско жилище с майка си и брат си; не притежава 

движимо и недвижимо имущество, което да бъде източник на допълнителни 

доходи. 

  

 9) СТАНКА САВОВА ДИМИТРОВА - ЕГН ……………., гр.Варна, кв. 

"Аспарухово", жк "Дружба" бл.5, ет.3, ап.15, молба вх.№ СДЖ-6-

94.С/27/31.08.2006 г. - 150 лв. Доходът на лицето се формира единствено от 

пенсия; съжителства с дъщеря си (самотна майка с две малолетни деца) и 

сина си; не притежава имоти, които да бъдат източник на допълнителни 

доходи. 

  

 10) ВЪРБИНКА БЛАГОЕВА ХАДЖИГЕОРГИЕВА - ЕГН …………, 

гр.Варна, ул."Алеко Константинов" № 10, ет.4, ап.14, молба вх.№ СДЖ-6-

94.В/17/02.08.2006 г. - 200 лв. Лицето е вдовица с 51% трайно намалена 

работоспособност; на 12.07.2006 г. по време на рехабилитация в 

Балнеосанаториум-Вършец е починал съпруга й; за транспортирането му до 

гр.Варна и погребението са взети пари назаем. 

  

 11) ЖЕНЯ ИЛИЕВА КОСТОВА – ЕГН……….., гр.Варна, ул."Чавдар 

войвода" № 2, вх.4, ет.4, ап.127, молба вх.№ РД-6-94.Ж/45/28.08.2006 г. - 200 

лв. Лицето е във фактическа раздяла със съпруга си от 6 години; има 

малолетно дете; безработно; чака освидетелстване от ТЕЛК; съжителства с 

майка си; живеят изключително бедно; доходът й се формира от социални 

помощи и минималната работна заплата на майката. 

  

 12) ИВАНКА БОНЧЕВА АЛЕКСИЕВА – ЕГН…………., гр.Варна, 

ул."Карамфил" бл.13, вх.Б, ет.3, ап.42, молба вх.№ СДЖ-6-

94.И/18/25.08.2006 г. - 300 лв. Лицето е разведено; с едно малолетно и едно 

непълнолетно дете; съжителства с родителите си, които са пенсионери; 

работи на минимално трудово възнаграждение; поради ниските доходи не е 

в състояние да задоволи потребностите от храна, дрехи, обувки, учебни 

пособия и битови нужди. 

  

 13) ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА - ЕГН …………., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.22, вх.12, ет.1, ап.128, молба вх.№ СДЖ-6-



94.П/10/28.08.2006 г. - 150 лв.  Лицето е вдовица с 54% трайно намалена 

работоспособност; обитава едностайно общинско жилище; доходът й се 

формира единствено от пенсия; няма движимо и недвижимо имущество, 

което да бъде източник на допълнтиелни доходи. 

  

 14) ТОДОРКА ИВАНОВА МАТЕЕВА - ЕГН ……………., гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик" бл.308, вх.6, ап.117, молба вх.№ СДЖ-6-94.Т/9/30.08.2006 г. 

- 200 лв.  Лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда; полага 

грижи за сестра си, която е 100% инвалид с чужда помощ; информирана е за 

условията за включване в Националната програма "Асистенти за хора с 

увреждания"; съжителства с дъщеря си, която работи на минимална работна 

заплата. 

  

 15) ТОДОРКА АНДОНОВА ИВАНОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 

ул."Арх. Петко Момилов" № 27, молба вх.№ СДЖ-6-94.Т/11/30.08.2006 г. - 

100 лв. Лицето е вдовица с 5 деца, 4 от които са настанени в домове за 

отглеждане на деца, лишени от родителска грижа; лицето е с 64% трайно 

намалена работопсособност; доходът се формира единствено от пентсия; 

живее при лоши санитарно-хигиенни и битови условия. 

  

 16) ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА - ЕГН ………….., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 22, молба вх.№ РД-6-

94.В/184/29.06.2006 г. - 100 лв. Лицето е самотна майка с едно малолетно 

дете; съжителства с майка си, която е разведена и има още 3 непълнолетни 

деца; обитават двустайно жилище при лоши санитарно-хигиенни условия и 

липса на санитарен възел. 

  

 17) ЗИНА ЖИВКОВА БАЛЪКЧИЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, 

ул."Доброволци" № 15, ет.2, ап.2, молба вх.№ СДЖ-6-94.З/4/30.08.2006 г. - 

200 лв. Лицето е с 51% трайно намалена работоспособност; доходът се 

формира единствено от пенсия; съпругът й чака преосвидетелстване от 

ТЕЛК. 

  

 18) СПАСКА НИКОЛОВА КОСТОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Овчо 

поле" № 32А, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/26/30.08.2006 г. - 500 лв. Лицето е 

пенсионер, с 90% трайно намалена работоспособност; доходът се формира 

единствено от пенсия; съжителства с внучката си, която е безработна; 

обитават жилище в лошо техническо състояние; тавана в една от стаите 

липсва; мазилката е подпухнала. 

 

 

  



 19) ЦЕЦА КАМЕНОВА АТАНАСОВА – ЕГН…………., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", ул."Станислав Доспевски" № 7, молба вх.№ РД-6-

94.Ц/26/30.08.2006 г. - 300 лв. Лицето е вдовица; доходът се формира 

единсвтено от социални помощи; жилището е в лошо техническо състояние; 

покривът е повреден и тече; стените са пропити с влага; мазилката се кърти, 

а тавана е на път да се срути и представлява реална опасност за живота на 

обитателите. 

  

 20) ЖЕНЯ АТАНАСОВА ДЕЧЕВА - ЕГН …….., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.404, вх.16, ет.5, ап.243, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Ж/3/07.09.2006 г. - 200 лв. Лицето съжителства с родителите си и 

пълнолетните си брат и сестра в общинско жилище; има определени 50% 

трайно намалена работоспособност; чака преосвидетелстване от ТЕЛК; към 

настоящия момент е без лични доходи и не е в състояние да покрие 

основните си жизнени потребности. 

  

 21) СТЕФКА ПЕТКОВА ВЛАЙКОВА – ЕГН……………, гр.Варна, 

ул."Братя Бъкстон" № 10Б, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/19/18.07.2006 г. - 200 

лв.  Лицето е самотна майка на едно малолетно дете; съжителсва с баба си, 

която е безработна; обитават двустайно общинско жилище при лоши битови 

условия; на 9.07.2006 г. е починала майка й, за погребението на която са 

взети пари назаем. 

  

 22) ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАМБУКОВ – ЕГН…………., гр.Варна, ул."27 

юли" 1-3, вх.Б, ет.2, ап.2, молба вх.№ СДЖ-6-94.Х/2/02.08.2006 г. - 300 лв. 

Лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; живее при 

лоши санитарно-хигиенни условия; съжтелства със сестра си, която е също 

пенсионер; чака освидетелстване от ТЕЛК; няма движимо и недвижими 

имоти, които да бъдат източник на допълнителни доходи. 

  

 23) ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА - ЕГН ………., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.404, вх.16, ет.1, ап.233, молба вх.№ ОС-6-

94.П/16/02.08.2006 г. - 200 лв. Лицето е вдовица; доходът й се формира от 

минимална работна заплата; на 24.07.2006 г. е починал съпруга й, който е 

бил със 100% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; за 

лечението и погребението са взети пари назаем. 

  

 24) МИНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА – ЕГН………., гр.Варна, 

кв."Аспарухово", ул."Гомел" № 3, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/31/16.08.2006 г. 

- 200 лв. Лицето е вдовица, с 98% ТНР с чужда помощ; доходът й се 

формира от пенсия; не притежава движимо и недвижимо имущество, което 

да бъде източник на доходи; консултирата е относно правата й за ползване 

на услугата "Социален асистент". 



  

 25) КАТЯ ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", ул."Гургулят" № 27, молба вх.№ РД-6-94.К/126/22.08.2006 

г. - 200 лв. Лицето е самотна майка с две непълнолетни деца; съжителства на 

съпружески начала с Ицко Благоев, който работи на 4-часов работен ден; 

доходът на семейството се формира от минимална работна заплата и 

социални помощи; съжителства в едностайно жилище с родителите на г-н 

Благоев; лицето изпитва финансови затруднения при подготовката на по-

голямото си дете за новата учебна година. 

 

  

 26) КАТЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 

ул."Доброволци" вх.27, ет.1, ап.125, молба вх.№ СДЖ-6-94.К/14/22.08.2006 

г. - 200 лв. Лицето е самотен родител с две малолетни деца; чака 

освидетелстване от ТЕЛК; съжителства със своя баща-пенсионер при 

крайно незадоволителни хигиенно-битови условия. 

 

  

 27) АСПАСИЯ СТАТЕВА ЩЕРЕВА - ЕГН ………….., гр.Варна, ул."Цанко 

Дюстабанов" № 10, ет.1, ап.2, молба вх.№ РД-6-94.А/148/16.08.2006 г. - 200 

лв. Лицето е пенсионер със 72% трайно намалена работопособност; обитава 

едностайно жилище; доходът се формира единствено от пенсия; жилището е 

в лошо техническо състояние. 

 

  

 28) СЕВДА КУЗОВА АНДРЕЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Банат" № 

13, молба вх.№ РД-6-94.С/220/28.06.2006 г. - 200 лв. Лицето е самотен 

родител на 5 деца, едно от които живее при баща си; тя съжителства с 

останалите 4 деца при крайно мизерни хигиенно-битови условия; доходът се 

формира единствено от социални помощи. 

  

 

 29) МИЛЕНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", ул."Станислав Доспевски" № 3, молба вх.№ СДЖ-6-

94.М/30/10.08.2006 г. - 200 лв. Лицето е самотна майка на 3 непълнолетни 

деца; живеят в пълна мизерия; обзавеждането е с вещи от първа 

необходимост; децата са с хронични заболявания; не притежават движима и 

недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи; 

лицето е консултирано за регистриране в Бюрото по труда и отпускането на 

месечни социални помощи. 

  

    



 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

    РЕШЕНИЕ № № 4443-8(47)/01.11.2006 г. 

  

 1) ЕМИЛИЯ ЖИВКОВА ХРИСТОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, кв. 

"Вл.Варненчик", ул."Антон Франгя" № 50, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Е/14/14.08.2006 г. - ОТКАЗ, след двукратно посещение лицето не е 

открито на посочения адрес, не може да бъде изготвен социален доклад 

 и да се прецени необходимостта от финансово подпомагане; 

 

  

 2) БАЮ ДИМИТРОВ БАЕВ - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Мир" № 14, бл.10, 

вх.В, ет.3, ап.28, молба вх.№ СДЖ-6-94.Б/6/18.09.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като 

няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП 

(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 

възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено важни 

потребности на лицата и семействата); 

 

  

 3) ГАЛЯ АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 

ул."Георги Пеячевич" № 12, молба вх.№ РД-6-94.Г107/19.06.2006 г. - 

ОТКАЗ, ОТКАЗ, след двукратно посещение лицето не е открито на 

посочения адрес, не може да бъде изготвен социален доклад и да се прецени 

необходимостта от финансово подпомагане; 

 

  

 4) ПЕНКА ХРИСТОВА ПЕЕВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул."НиколицеЛ" 

бл.1, вх.А, ап.4, молба вх.№ РД-6-94.П/123/02.08.2006 г. - ОТКАЗ, ОТКАЗ, 

след двукратно посещение лицето не е открито на посочения адрес, не може 

да бъде изготвен социален доклад и да се прецени необходимостта от 

финансово подпомагане; 

 

 

  

 5) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ - ЕГН ……….., гр.Варна, 

ул."Студентска" бл.14, вх.А, ет.4, ап.95, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Г/12/30.08.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ 

се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

  

 



 6) ЯНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 22, молба вх.№ РД-6-

94.Я/32/29.08.2006 г. - ОТКАЗ, ОТКАЗ, след двукратно посещение лицето 

не е открито на посочения адрес, не може да бъде изготвен социален доклад 

и да се прецени необходимостта от финансово подпомагане; 

  

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  



 

 

 

 

Препис-извлечение! 

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

П Р О Т О К О Л 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Вр.К 

"Наименования": 

 - именуване на улици 

 Докл.: Г. ДЮЛГЕРОВ - 

Председател ВрК "Наименования" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  4447-9. На основание чл. 21(1), т.18 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на р-н "Приморски"-ЗАО-1926/05.06.2006 г., Общински съвет Варна, 

по съображения за безспорна необходимост от издаване на 

административни адреси в резултат на разработен ПУП в 23 м.р. на гр. 

Варна, решава продължението на ул. "Димитър Икономов" през ос.т.2979 до 

бул. "Осми Приморски полк" да носи същото наименование - ул. "Димитър 

Икономов". 

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

  

4448-9. На основание чл. 21(1), т.18 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на р-н "Приморски" - ЗАО-1926/05.06.2006 г., Общински съвет Варна, 

по съображения за безспорна необходимост от издаване на 

административни адреси в резултат на разработен ПУП в 23 м.р. на гр. 

Варна,решава улицата очертана от ос.т. 2988 прилежаща на ул. "Дружба" и 

ос. т. 2987, ос. т. 2986 до ос. т. 2982 да се именува - ул. "к.д.п. Георги Боев". 

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

 

  4449-9. На основание чл. 21(1)т.18 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на р-н "Приморски"- ЗАО-1926/05.06.2006 г., Общински съвет Варна, 

по съображения за безспорна необходимост от издаване на 



административни адреси в резултат на разработен ПУП в 23 м.р. на гр. 

Варна, решава улицата очертана от ос. т. 2978 прилежаща на ул. 

"Студентска", ос. т. 2977, ос. т. 2976, ос. т. 2975, ос. т. 2974 до пресечната 

точка на ул. "Васил Петлешков" се именува 

 - ул. "Неделчо Кайков". 

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

  

 

 

 

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  



Препис-извлечение! 

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

П Р О Т О К О Л 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет - 

Варна. 

       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

  4450-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ПК "Младежки дейности и спорт" 

общинския съветник д-р Делян Друмев. 

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

 

 4450-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ВрК "Наименования" общинския съветник 

д-р Делян Друмев. 

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

  

 4451-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна освобождава от състава на ПК "Опазване и възпроизводство 

на околната среда" общинския съветник Гергана Господинова. 

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

 4451-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ПК "Архитектура, строителство, устройство, 

организация и развитие на територията на общината и населените места" 

общинския съветник Гергана Господинова. 



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

  

  4452-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна освобождава от състава на ПК "Архитектура, строителство, 

устройство, организация и развитие на територията на общината и 

населените места" общинския съветник Иван Недялков. 

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

  4452-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ПК "Младежки дейности и спорт" 

общинския съветник Иван Недялков. 

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

  

 4453-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

"Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ВрК "Корупция" общинския съветник 

Георги Дюлгеров. 

 /за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 4454-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна освобождава от състава на ПК "Култура, вероизповедания, 

медии" общинския съветник Десислава Калоянова. 

 /за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 

 4454-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ПК "Образование" общинския съветник 

Десислава Калоянова. 

 /за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 

 4454-10-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ВрК "Структури и общинска 

администрация" общинския съветник Десислава Калоянова. 

  /за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 

  



 4455-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

"Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ВрК "Корупция" общинския съветник 

Славчо Славов. 

 /за - 37, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  

 

 

 



Препис-извлечение! 

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

П Р О Т О К О Л 

№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Вземане на решение за организиране от Общински съвет - 

Варна на концерт по повод Международния ден на младежта - 10 ноември. 

       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

 4456-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във 

връзка с отбелязване на Международния ден на младежта - 10 ноември, 

Общински съвет - Варна решава да бъде организиран безплатен концерт за 

младите хора на гр. Варна, на 09.11.2006 г., 19.00 ч. в зала 1 във "Фестивален 

и конгресен център Варна". 

 Разходът да бъде за сметка на Общински съвет - Варна. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 12/ 

 

 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

   В А Р Н А 

 ЛИ/ЛИ           _____________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  

    


