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 ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

  

 Пламен НАЧКОВ 

  

 Не съм удовлетворен от отговора на питането си, което съм поставил 

преди два месеца - по живо, по здраво го получих  вчера, макар че е 

изведено на 17.05. Ще ви дам копие, г-н Главен секретар, да го предоставите 

на Кмета - става въпрос, колеги, за концесията за спиркозаслоните. Там има 

такива противоречия в отговора, които просто аз сам се учудих като ги 

прочетох. Естествено, отговора не е подписан от Кмета, а от негов 

заместник. И какво чета: казва се, че за 2007 г.ВПС за местния печат са 

разположени до спирките. Някой от вас да му е направило впечатление дали 

това решение се изпълнява?  

 Второ - пише: "Съгласно сключените концесионни договори е 

предвидено на всяка спирка изграждането на спиркозаслон и павилион за 

печатни произведения, а на отделни места такъв и  търговия за пакетирани 

на захарни изделия и цигари." Колеги,  ние приехме предмета на 

концесията, договора - такива неща  аз не си спомням. В тази връзка се 

обръщам с молба към Кмета  да прегледа решение 3716-5/09.06.06 г.на ОбС, 

предмета на  концесията е: изграждане и експлоатация на обекти, автобусни  

спирки с рекламни пана и съоръжения за продаване на печатни  изделия в 

автобусната спирка, а не извън тях. Проекта, който  се реализира не е 

съобразен с предмета на концесията и аз  считам, че има грубо нарушение 

на изпълнението на решението  на ОбС, не отричам добрите спирки, които 

се направиха, но не  е мислено когато е представен предмета на концесият. 

И тъй  като чета, че договорите са така, аз оставям в недоумение и  искам от 

кмета да ми представи заверени копия от договорите  с концесионерите, 

откъдето да е видно, че действително  павилионите са извън и ще продават 

захарни изделния и  цигари.    В заключение по този въпрос - пак от 

отговора не стана ясно  дали е туширал напрежението между Асоциацията 

за  разпространение на печатни произведения и концесионерите.  Исках 

протокола за 30-те метра - няма го. Г-н Куликов,  най-учтиво Ви моля, 



снемете записа и ето Ви отговора, който  е подписан.....    Второто ми питане 

към Кмета е по изпълнението на решение №  3201-5/04.04.2006 г.за 

създаване на обществен комитет от  изявени варненски общественици-

експерти за публичен контрол  по усвояване на средствата от 

облигационния заем. Въпроса ми  е: какво е свършено, санкции към 

изпълнителите за качество и  срок на изпълнение, публикации в печата, 

изяви по телевизия,  радио.....всичко това, ако може като доказателства за  

изпълнение на решението. Аз си направих труд да потърся  някаква 

информация за изпълнение на това решение, никъде в  информациите които 

излизат от администрацията няма  информация за изпълнение на това 

решение.   

 Третото ми питане е: кой или коя структура от общинската  

администрация осъществява контрол по спазване на графиците  на масовия 

градски транспорт, особено в почивните дни? Какви  санкции са наложени? 

Много граждани идват и се жалват  особено тези, които ползват автобусите 

към местата, които са  оформени като селищни образувания - абсоюлтно 

неспазване на  графиците от превозвачите. Донесоха ми тяхно засичане на  

един комитет - 13, 31, 31А, 409 - независимо че е  междуобщинска и 51 - в 

момента няма да изразявам тяхното  становище, но аз искам да получа 

информация как е  организиран контрола ежедневния и особено в почивните 

дни по  спазването на графиците и има ли санкции към превозвачите? 

  

 Неделчо МИХАЙЛОВ    

 Първия ми въпрос е един съвет към дирекция "Градска  

инфраструктура" - тъй като в момента единственият басейн в  гр. Варна е 

затворен, то имам един съвет към тях - за басейн  може да се използва ул. 

"Петко Напетов" №№ 11, 13 и 15, тъй  като която и да е фирмата, която е 

асфалтирала там си е дала  малко повече труд и в момента шахтите са с 

вместимост около  20 см! Останалата част, през която трябва да се провежда  

водата чисто и просто е асфалтирана!    Следващият сигнал - ще занимая г-н 

Стойчо Бакалов с едно  дърво по пътя за "Почивка", което незнайно защо 

все още не е  паднало и не е претрепало някой. Ние, българите общо-взето  

сме царе на постафактумните емперични мерки, т.е. когато  нещо се случи 

лошо да започнем да вземаме мерки. Г-н  Бакалов, ще Ви предоставя 

снимки, на лесно място и доста  опасно е, между другото.    Третия ми 

въпрос е към уважаемия г-н Стоев по един отговор  към наши съграждани, 

които не са доволни от отговора му.  Става въпрос за жалба от Николай 

Василев Димитров във връзка  с легендарното строителство на блока на бул. 

"Хр.Ботев" №  18. В отговора на г-н Стоев е записнао, че в началото на  2007 

г.ще бъде организирана среща между представители на  Дирекция ФБ и 

Общинска собственост и фирма "Новотех", за да  се уточни графика на 

довършителните работи и необходимите  средства за там. Моля, г-н Главен 

секретар, да предадете  това на г-н Стоев - провела ли се е такава среща; 



какви са  отпуснатите и необходимите средства за строежа на този блок  и 

какъв е графика - гражданите разчитат на своевременна  реакция. 

  

 Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ   

 Задавам този въпрос, както и миналата година, защото смятам  че е 

актуален и важен. Тогава ми беше даден конкретен  отговор от кмета, но 

смятам че положението е още по-тежко.  Визирам проблема с пешеходната 

алея от сп. "Акациите" до р-т  "Хоризонт". Тогава ми беше даден отговор, че 

се контролира  паркирането до р-т "Хоризонст" до запълването на паркинга  

там. Към момента освен запълването на паркинга, се запълва и  цялата алея 

с автомобили - един интензивен трафик на хора,  които се прибират или 

отиват на разходка в Морската градина  и автомобилите, които отиват към 

"Хоризонт" и останалата  северна част на Морската градина. Смятам този 

въпрос за  важен и актуален, защото наистина там са създадени  

предпоставки за ПТП при което да пострадат пешеходците.  Смятам, че е 

необходимо бариерата, която е поставена там да  си влезе във функция и 

наистина пропускателния режим да се  направи така, че да има 

функционално обслужване на  заведенията и на хората живеещи в Морската 

градина и  едновременно с това да се намали предпоставката за инцидент  

при преминаването на пешеходците в тази зона. 

 

    Стелиян СЕВАСТИЯНОВ   

 Задавам въпроса си в качеството си на прокурист на  "Паркстрой"-

Златни пясъци - аз съм го споделял с г-н Бакалов  - малко предисловие - 

отпадъците в общината общо-взето се  делят на битови и на строителни 

отпадъци. За битовите е  определено сметището във Въглен, строителните 

доскоро бяха в  Кичево, сега доколкото разбрах са преместни в Галата, но не  

е ясно какво се прави с растителните отпадъци - клони, треви  и т.н. Доскоро 

тези отпадъци се приемаха на Въглен, в  момента отказват да ги приемат. 

Какъв е изхода на фирмите,  които имат такива отпадъци от дейността си?    

Благодаря на г-н кмета на "Приморски" - съвсем скоро по наша  молба той 

оряза едно дърво на ул. "Басанович" но се питам  фирмата, която ги отряза 

какво ги направи? Вероятно и тя се  сблъска със същите проблеми?! 

  

 Балин БАЛИНОВ   

 Въпроса ми е свързан със следното: преди три години г-н  Йорданов 

направи едно дело на хората от изгорелия блок в  "Аспарухово" осигури 

временни жилища, четири от тези жилища  /които бяха общо пет/ минаха от 

фонд "Резервен" във фонд  "Наематели", а с петото това не стана, имаше 

някакви  аргументи- там става въпрос за самотна майка с дете. Може би  

проблема е, че това жилище /за неин късмет/ е на хубав адрес  - ул. "Хаджи 

Димитър". Получена е заповед от Общинска  полиция за освобождаване на 

жилището до 15.06.; сагата  продължава там с тази жена от началото на 



годината,  занимавах и комисията по собственост но има някаква заповед,  

която аз не съм я видял за да видя дали има предварително  изпълнение. 

Молбата ми към г-н Йорданов е да спре  изпълнението на тази заповед, тъй 

като тя е обжалвана във  Варненския съд.    Втория ми въпрос е към г-н 

Бакалов: улицата която е до ІІ  РПУ е преградена, това трябва да е станало с 

някакво  разрешение от страна на общината - има ли такова или няма,  тъй 

като това преграждане общо-взето възпрепятства  движението на МПС? 

Моля да вземете отношение по въпроса и да  възстановите съществуващото 

положение.   

 

 Веселин ДАНОВ 

   Г-н Йорданов, първия ми въпрос се отнася към Вас и касае  също и 

кмета на р-н Одесос. В приемните ми дни при мен дойде  една госпожа, аз 

ще дам на г-н Йорданов цялата папка, защото  то е до мен, копие на жалби 

до него и т.н. - от Стоя  Ангелова Кръстева. Касае въпроса за втора алея зад 

Филиала с  разрешителните. По този въпрос при мен идват непрекъснато  

хора и се жалват и съм твърдо убеден че има много нарушения  в 

раздаването на местата за извършването на търговска  дейност там. Не мога 

да кажа дали точно това което тази  госпожа е написала отговаря абсолютно 

на истината, но имах  среща с нея, възрастна жена е, освидетелствана от 

ТЕЛК и тя  се оплака най-вече от г-жа Георгиева, която била началник  

отдел "Социално-икономическа дейност и контрол по  търговията" в р-н 

Одесос, затова ще помоля г-жа Таня  Василева да вземе някакво отношение 

по този въпрос, тъй като  твърди, а по мои данни това е наистина така - че 

има  разминавания в следните неща: първо, хора които са подавали  молби 

от ноември месец миналата година и владеят и ползват  абсолютно 

правоправно тези места в продължение на няколко  години, след това не 

ползват абсолютно никакви привилегии за  това че са били там, че са 

работили, участват наново и за  нещастие има наистина скриване на скици и 

места - това е  сигнал от още няколко души дошли при мен, заявявам го  

категорично, че е проверено и е така - и разминаване по  дати. Ако някой си 

е подал молба от ноември, а друг е подал  примерно м.март, има вече тези 

случаи и това може да бъде  проведено от г-жа Василева - че тези които са 

подали молби  по-късно са взели много, много по-хубавите места.    Освен 

това, ми прави нещо друго впечатление - при  заявлението на тази госпожа 

Кръстева, тя е говорила с г-жа  Георгиева и я попитала не ползва ли 

привилегии от това, че е  инвалид, така да се каже, на което е казано 

категорично не.  Ако тези хора не ползват предимство и тези хора които са  

били там и които работят и които приемаме че си плащат  редовно всички 

задължения, тогава кой ползва предимство?  Това е първата част, която 

касае г-жа Таня Василева повече.  

   Втората част е - същите тези хора ме намериха преди няколко  дни в 

комисия и се оплакаха - жената плачеше - от действията  на г-н Иванов, 



който е на подчинение на г-н Стойчо Бакалов.  Жената каза, че заедно със 

сина си са изхвърлени от кабинета  на г-н Иванов, защото са се жалвали по 

тези въпроси. Кой е  този служител, който може да си позволи да изхвърли 

някой  гражданин за каквото и да е и по каквато и причина да е! И  ако това 

е така, мисля че г-н Йорданов трябва да вземе  някакви адекватни мерки по 

отношение на тези неща.    Г-н Председател, понеже не виждам как по друг 

начин да  отправя една официална молба към Вас, ще си използвам  правото 

и искам да Ви кажа следното: свидетел съм от четири  години как правим 

изключително големи временни комисии за  проверяване на какво ли не и в 

тези комисии много интересно  - поне в три, в които аз участвах, само в една 

от тях бях  поканен после вече да извършваме някакви проверки, другите  ги 

извършиха така да ги нарека хората от управляващото  мнозинство, което 

абсолютно ме поставя в едно положение да  се чувствам като общински 

съветник от втора ръка, да го  наречем, което може би е и така. Въпроса и 

молбата ми е  следната: предлагам официално тук в момента и ще приема 

със  задоволство и двете Ви решения: и "за", и "против", защото  ако е "за" 

това което поискам ще разбера, че имате интерес  да се разберат някои 

неща, а ако е "против" ще разбера, че  нямате интерес. Предлагам да се 

създаде една комисия, в  която Вие да решите кой да участва и колко 

членове да бъдат,  която да провери дейността на Двореца на културата и 

спорта  - твърдя, че вътре има неща, които не са както трябва! 

  

 Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ   

 Като развитие на предния ми въпрос и тезата, че варненци и  гостите 

на Варна трябва да се чувстват комфортно както  ползвайка Морската 

градина, така и местата където може да се  отдъхва, към които смятам че би 

трябвало да бъдат и  курортните комплекси, задавам един конкретен въпрос, 

който  ще го развия след получаване на Вашия отговор: Е ли пътната  мрежа 

на к-кс "Златни пясъци" към голяма община Варна и по  какъв начин паяка, 

който в момента събира колите по Златни  пясъци, законно извършва тази 

дейност. Дали това не вреди  както на комфорта на варненци и на гостите на 

града, така и  на самия туризъм?    Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на Община 

Варна    С много кратки отговори на принципни въпроси:    - р-т "Хоризонт", 

Алеята в Морската градина - такова е моето  впечатление от миналата 

година; миналата година бях издал  заповед за премахването на 

автомобилите, нулира се  заповедта,г-н Бакалов е в залата, чува го - алеята 

от  магистралата до р-т Хоризонт - габаритите й не позволяват  паркиране, 

движение на хора и движение на автомобили.  Абсолютно съгласен съм, 

миналата година се чистиха  автомобилите от там, ще бъдат чистени и през 

тази година,  безспорно!    

 - ул. "Петко Напетов", басейна - докато ние ползваме "Петко  

Напетов" за басейн по конструктивното предложение на г-н  Неделчо 

Михайлов, автомобилите да ползват пресъхналото дъно  на басейна за път.... 



Все в тази гротеска и т.н...... Искам  да припомня: много хора се 

упражняваха върху басейна, всички  забравиха, че Варна има нужда от това 

съоръжение и ние  започнахме ремонта му след фаталния срок на неговото  

ползване когато можеше да бъде ползван, без една стотинка!  Варна ще има 

басейн и при това прекрасен! Понеже  периодически се появява в 

общественото пространство въпроса  за басейна, искам да прозвучи - Варна 

септември месец ще има  един прекрасен басейн!    "Петко Напетов" - това е 

относимо към заповедта, която  издавам всяка година; издадох я и през тази 

година - фирмите  по почистването заедно с "В и К" по график вече се 

извършва  тази дейност - почистване на шахти, миналата година  

почистихме над 1500 и мисля, че в трудни моменти това дава  своя 

положителен резултат. Благодаря за сигнала, естествено  е, г-н Бакалов да си 

отбележите и тази улица и да й се  обърне повече внимание.    

 - отпадъци, озеленителни фирми - току-що по телефона  проверих - 

изхвърлят се от две-три седмици на Галата,  фирмата която управлява 

сметището е информирана, нашите  озеленителни фирми са също така 

информирани да изхвърлят на  това сметище отпадъците, в резултат на 

специфичния си  предмет на дейност.   

 - жилището на ул. "Хаджи Димитър" - току-що д-р Здравко  Марков 

ми казва - след като е била настанена в това жилище,  майка й е починала, а 

заедно с баща си тя продава друго  жилище за 138 хлв данъчна оценка, което 

я прави несъвместима  като условия и изисквания за наемане на общинско 

жилище,  разбирам че това е мотива да бъде предупредена да опразни  

общинското жилище. Повтарям още веднъж: продажбата на друго  

наследствено жилище по данъчна оценка 138 хлв. 

   - "Златни пясъци", алеите - пътната мрежа, естествено, не е  наша, а 

дейността на паяка е в резултат на договор между  фирмата "Зл. Пясъци" и 

оператора на тази техника. Ние нямаме  отношение към паяка, не сме и 

стопани на тази алейна или  пътна мрежа, продължава да се изяснява този 

въпрос - алеи ли  са, пътища ли са, част ли са от републиканската пътна 

мрежа  и т.н. 

   - спирките, концесионерите, концесионния договор - за  следващия 

път трябва да се даде по-конкретна информация. Г-н  Начков беше активен 

през цялото време по материята за  спирките, радвам се, че днес поне едно 

изречение чух - че  одобрява появата на новите спирки, само че ако ги бяхме  

почнали преди две-три години днес щяха да са 240, а не 41.  Но въпроса за 

експлоатацията по смисъла на договора - нямам  нищо против да се види 

ситуацията и да се отговори! 

  

 Балин БАЛИНОВ   

 Г-н Йорданов, информацията която получихте, не е точна и аз  не съм 

удовлетворен от отговора, тъй като действително става  въпрос за 

разпоредителна сделка, но по смисъла на закона тя  не е, тъй като нейната 



майка е починала след като е получила  това жилище, това жилище е било 

ипотекирано и продадено от  банката. И те са получили разликата от това, 

което е  останало. Освен това, има банков документ, от който се  вижда, че 

нейната част от сумата 138 хлв. е 8 хлв.; тя е  получила 8 хлв.преди две 

години. Това не може да бъде според  мен и според адвокатите на госпожата 

мотив и моята молба е,  тъй като тя има срок до 15-ти да изпразни 

жилището, аз Ви  казвам че нейният случай е трагичен; тя няма къде да 

отиде,  с едно дете е. И ако този адрес е проблем, тя изобщо няма  претенции 

да бъде на този адрес, макар че късмета тогава е  бил неин; тя не иска и да го 

купува, иска да отиде във фонд  "Наематели"; готова е на каквото и да е 

жилище, иначе излиза  на улицата.... 

  

 Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на община Варна   

 Парламентарната практика в пленарна зала си има своите  правила и 

Вие ги развивате, с други думи Вие подавате част  от информацията, чакате 

да проверите информирана ли е  администирацията, при съответен отговор 

от администрацията  Вие имате и още един вариант. Абсолютно резонно, 

никакъв  упрек към Вас! Ако Вие ми бяхте казали в началото, че  

въпросната жена живуща на ул. Х. Димитър в общинско жилище  има 

наследствено жилище, което е ипотекирано, което банката  е продала за да 

може да удовлетвори вземането си, вече  въпроса изглежда по съвсем друг 

начин. Тук вече може би, на  ход казвам има две страни въпроса - едната е 

юридическа от  значение ли е размера на сумата която тя е получила в  

резултат на продажбата на жилището и втория въпрос е чисто  човешки и 

морален - как да постъпим в тази житейска  ситуация. По-скоро тук е 

тежестта на въпроса при тази  ситуация с помощта и на д-р Здравко Марков, 

и с Ваша помощ  допълвайки фактическата обстановка, трябва да разсъдим 

в  каква степен бихме нарушили правилата, в каква по-голяма и  по-тежка 

степен бихме оставили в недобро състоние една жена,  която очевидно има 

жилищна нужда. Обещавам да поговорим на  тази тема и да решим човешки 

и справедливо въпроса!  

  

 Пламен НАЧКОВ 

   Г-н Йорданов, в чисто човешки план искам да Ви кажа, че  емоцията 

е едно - което Вие искате да докажете, документите  е друго. Затова Ви 

казах да се запознаете с документите, да  видите като юрист изпълнява ли се 

концесията, защото аз ще  Ви дам становища, които Ваши колеги юристи и 

знам какъв беше  натиска, как беше направена концесията, да не отварям 

тази  страница..... Много моля, запазете си емоцията на друго  място, нека 

колегиално да разговаряме, защото ние с Вас вече  седем години работим и 

аз не съм очаквал такова отношение.  Винаги съм бил коректен когато има 

нещо направено като  хората, винаги съм държал където има слабости, да 

Ви  информирам. Но по такъв начин обяснение.....не го приемам и  дълбоко 



съжалявам, че от моето питане няма да произлезе  нищо. Това е моето 

виждане.   

 

 Веселин ДАНОВ   

 Г-н Председател, аз моля ако г-жа кметицата на "Одесос" има  

становище по питането което отправих в частта, която касае  района и нея, 

да бъде така добра да й дадем думата да каже  нещо, защото аз днес съм 

твърдо убеден да подам сигнал до  Прокуратурата във Варна, тъй като съм 

категоричен че има  извършване на доста нередности и искам да се 

извършат  съответно някакви проверки. Искам да бъда абсолютно  прецизен. 

  

    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
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О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 55/13.06.2007 г. 

по точка втора  от дневния ред 

 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК  

"Собственост и стопанство" относно:   

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

и разходи за 2006 г. на "Диагностично-консултативен  център V"- Варна - 

ЕООД; 

   - освобождаване от отговорност д-р Галина Павлова -  управител на 

"Диагностично-консултативен център V" - Варна -  ЕООД за периода от 

01.01.2006 до 31.12.2006 г.;   

 - освобождава от отговорност контрольора на  "Диагностично-

консултативен център V"- Варна - ЕООД г-жа  Ивелина Харизанова 

Стоянова за периода 01.01.06 г. до  31.12.06 г.; 

   - избиране на д.е.с. Светослав Станиславов за извършване на  

одиторски контрол на "Диагностично-консултативен център V"-  Варна - 

ЕООД за 2007 г.; 

   - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за  

приходи и разходи за 2006г. на Диагностично-консултативен  център 

"Чайка"-Варна ЕООД гр. Варна;   

 - освобождаване от отговорност д-р Юлиана Атанасова Йоргова  - 

Иванова - управител на Диагностично-консултативен център  "Чайка"-Варна 

ЕООД гр. Варна за 2006 г.; 

   - освобождавасне от отговорност контрольора на  Диагностично-

консултативен център "Чайка"- Варна ЕООД гр.  Варна д-р Петранка 

Асенова Петрева - Коцева за периода  01.01.06 г. до 31.12.06 г.; 

   - избиране на доц. Надя Костова - дипломиран експерт  счетоводител 

за извършване на одиторски контрол на  Диагностично-консултативен 

център "Чайка"- Варна ЕООД гр.  Варна за 2007 г.; 

   - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за  

приходи и разходи за 2006 г. на "Амбулатория-групова  практика за 

специализирана медицинска помощ - Център за  психично здраве - Варна" 

ЕООД; 



   - освобождаване от отговорност д-р Цветелина Христова  Дончева - 

управител на "Амбулатория-групова практика за  специализирана 

медицинска помощ - Център за психично здраве  - Варна" ЕООД за периода 

от 01.01.06 г. до 31.12.06 г.;   

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

и разходи за 2006 г. на "Медицински център за  рехабилитация и спортна 

медицина - І - Варна" ЕООД;    - освобождаване от отговорност Лазар 

Пашков - управител на  "Медицински център за рехабилитация и спортна 

медицина - І -  Варна" ЕООД за дейността му за периода 01.01.2006 г. до  

31.12.2006 г.; 

   - освобождаване от отговорност контрольора на "Медицински  

център за рехабилитация и спортна дисциплина - І - Варна"  ЕООД г-жа Ева 

Христова за периода 01.01.06 до 31.12.06 г.;    - избиране на д.е.с. Светослав 

Станиславов за извършване на  одиторски контрол на "Медицински център 

за рехабилитация и  спортна дисциплина - І - Варна" ЕООД за 2007 г.;    - 

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

разходи на "Междуобластен диспансер за онкологични  заболявания със 

стационар - "д-р Марко Антонов Марков" -  Варна ЕООД за 2006 г.; 

   - освобождаване от отговорност д-р Господин Игнатов -  управител 

на "Междуобластен диспансер за онкологични  заболявания със стационар - 

"д-р Марко Антонов Марков" -  Варна ЕООД за периода 01.01.2006 г. до 

31.12.2006 г.;   

 - освобождаване от отговорност контрольора на "Междуобластен  

диспансер за онкологични заболявания със стационар - "Д-р  Марко 

Антонов Марков" - Варна ЕООД Евелина Дюлгерова за  периода 01.01.06 г. 

до 31.12.06 г.;   

 - избиране на "РОДИС ОДИТ" - ООД за извършване на одиторски  

контрол на "Междуобластен диспансер за онкологични  заболявания със 

стационар - "д-р Марко Антонов Марков" -  Варна ЕООД за 2007 г.; 

   - намаляване на капитала на "Междуобластен диспансер за  

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

Варна ЕООД;     

- изваждане от капитала на "Междуобластен диспансер за  

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

Варна ЕООД, гр. Варна следния недвижим имот:  триетажна сграда със 

застроена площ 494,37 кв.м., находяща  се в гр. Варна, бул. "Чаталджа" № 

111, УПИ І, кв. 680 по  плана на 2-ри п.р. на гр. Варна; 

   - изменяне на чл. 5 от Устава на"Междуобластен диспансер за  

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

Варна ЕООД;    - обявяване извадения от капитала на "Междуобластен  

диспансер за онкологични заболявания със стационар - Д-р  Марко Антонов 

Марков - Варна" ЕООД общински недвижим имот по  АЧОС № 



1433/18.10.99 г. находящ се в гр. Варна бул.  "Чаталджа" № 111 за публична 

общинска собственост;   

 - промяна на адреса на управление на "Междуобластен  диспансер за 

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

Варна ЕООД, както следва: гр.Варна,  бул."Цар Освободител" №100.   

 - изменяне на чл.3 от Устава на "Междуобластен диспансер за  

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

Варна" ЕООД;    - приемане на устав на "Междуобластен диспансер за  

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

Варна" ЕООД;    - задължаване на Управителя на дружеството да 

предприеме  необходимите действия за вписване намаляване на капитала на  

търговското дружество съгласно изискванията на ТЗ;    - даване на съгласие 

да се проведе търг за продажба с явно  наддаване, на ПИ №133, находящ се 

в гр.Варна,  к.к."Св.Св.Контантин и Елена" с площ 5191.00кв.м, актуван с  

Акт за частна общинска собственост №2347/15.04.2002 г.; 

   - възлагане на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за  

отдаване под наем на част от имот-публична общинска  собственост, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. "Възраждане" ІІ  м.р., ОУ "Никола Вапцаров" и 

ОУ "Софроний Врачански",  представляващ четириетажна училищна сграда 

(блокове "А",  "Б", "В" и "Г") с обща застроена площ 2544 кв.м. и земя с  

площ 21 723 кв.м., а именно: бюфет с площ 11,48 кв.м. и  преддверие (кът за 

хранене) с площ 6,62 кв.м., разположени  на І-ви етаж от сградата на 

училището;    

 - обявяване за публична общинска собственост, имат частна  

общинска собственост, представляващ сграда, находяща се в  гр. Варна, ул. 

"Цар Симеон І " № 14, ПИ № 7, кв. 94, по  плана на 7-ми подрайон, актуван с 

акт за общинска  собственост № 852/12.10.1998 г.;   

 - даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на  

ползване върху имот частна общинска собственост, находящ се  в с. Тополи, 

УПИ І-спорт, представляващ земя с площ 21 000  кв.м. - предмет на АОС № 

879/06.11.1998 г., за срок от 5  години; 

   - промяна предназначението на 1 брой жилище от фонд  

"Ведомствен" във фонд "Жилища за продажба";   

  - промяна предназначението на 5 бр. жилища от фонд "Жилища  за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни  нужди" във фонд 

"Жилища за продажба";    - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс 

и отчет за  приходи и разходи на Специализирана болница по акушерство и  

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

2006 г.;    

 - освобождаване от отговорност д-р Петър Атанасов -  управител на 

Специализирана болница по акушерство и  гинекология за активно лечение 

"проф. д-р Д. Стаматов" -  Варна ЕООД за периода 01.01.2006 г. до 

31.12.2006 г.;   



 - освобождаване от отговорност контрольора на Специализирана  

болница по акушерство и гинекология за активно лечение  "проф. д-р Д. 

Стаматов" - Варна ЕООД д-р Катя Казакова за  периода 01.01.06 г. до 

31.12.06 г.;   

  - 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.; 

   - приемане на годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за  

приходи и разходи на "Специализирана болница по очни болести  за 

активно лечение - Варна" ЕООД за 2006 г.;    - освобождаване от 

отговорност д-р Драгомир Драганов -  управител на "Специализирана 

болница по очни болести за  активно лечение - Варна" ЕООД за периода 

01.01.2006 г. до  31.12.2006 г.; 

   - избиране на "ТУРЕКСПЕРТ" ООД - ВАРНА за извършване на  

одиторски контрол на "Специализирана болница по очни болести  за 

активно лечение - Варна" ЕООД за 2007 г.;   

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

и разходи за 2006 г. "Стоматологичен център І Варна"  ЕООД;     

- освобождаване от отговорност д-р Слава Даковска -  управител на 

"Стоматологичен център І Варна" ЕООД за  дейността й за периода 

01.01.2006 г. до 31.12. 2006 г.;   

 - освобождаване от отговорност контрольора на  "Стоматологичен 

център І Варна" ЕООД д-р Петър Липчев за  периода 01.01.06 до 31.12.06 г.; 

   - избиране на "Приморска одиторска компания" ООД за  извършване 

на одиторски контрол на "Стоматологичен център І  Варна" ЕООД за 2007 

г.;   

 - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване  за 

недвижим имот частна-общинска собственост, представляващ  Урегулиран 

поземлен имот УПИ І - "за обществено обслужване",  с площ 13 475.00 м2, 

находящ се в гр. Варна, ж.к.  "Възраждане", микрорайон 2, кв. 7., при 

граници на имота:  квартална улица, квартална улица, квартална улица, бул.  

"Република";   

 - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване  за 

недвижим имот частна-общинска собственост, представляващ  Урегулиран 

поземлен имот УПИ ХХІІ-1247, с площ 812 м2,  находящ се в гр. Варна, ул. 

"Янтра" № 2, кв. 56, 28 п.р.,  при граници на имота: ул. "Тунджа", ул. 

Янтра", УПИ  І(едно)-"Детски ясли", УПИ ХХІ-1246(двадесет и едно-хиляда  

двеста четиридесет и шест);   

 - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване  срещу 

цена, представляваща определен на търга процент от  бруто РЗП на 

сградата, предвидена за изграждане върху  продавания терен(жилища, 

гаражи, търг. обекти и др.) или  вече изградени жилищни или нежилищни 

имоти в същия подрайон  с определеното на търга РЗП на недвижим имот 



частна-общинска  собственост, представляващ УПИ ІІ-2,2А (две-две, две А) 

на  ул. "Дунавски лебед", кв.560 по плана на 14 п.р. на гр.  Варна с площ 175 

м2, при граници на имота: ул. "Дунавски  лебед", УПИ І-3 (едно-три), УПИ 

ІІІ (три) - за "жил.  строителство, обществено обслужване и трафопост";   

 - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване  срещу 

цена, представляваща определен на търга процент от  бруто РЗП на 

сградата, предвидена за изграждане върху  продавания терен(жилища, 

гаражи, търг. обекти и др.) или  вече изградени жилищни или нежилищни 

имоти в същия подрайон  с определеното на търга РЗП на недвижим имот 

частна-общинска  собственост, представляващ УПИ І-3 (едно-три) на ул.  

"Дунавски лебед", кв.560 по плана на 14 п.р. на гр. Варна с  площ 245 м2, 

при граници на имота: ул. "Дунавски лебед", УПИ  ІІ-2,2А (две-две, две А), 

УПИ ІІІ (три) - за "жил.  строителство, обществено обслужване и 

трафопост";    

 - промяна и допълнение на решение Общински съвет - Варна № 

 4206-2/44/02.08.2006 г.;   

 - даване на съгласие, да бъде допусната процедура за  прекратяване на 

съсобственост чрез извършване на продажба на  земя - общинска 

собственост, представляваща 191,22(сто  деветдесет и едно цяло и двадесет 

и две стотни)кв.м. идеални  части от съсобствен урегулиран поземлен имот 

УПИ ІІІ-за  обществено обслужване (три), целия с площ 650,00(шестстотин  

и петдесет)кв.м., при граници на целия имот: квартална  улица, УПИ ІІ-

обществено обслужване и скат, в кв.7 (седем),  по плана на 

ЖК"Вл.Варненчик" ІІІ (трети) микрорайон -  гр.Варна, по Акт за частна 

общинска собственост №  2479/20.12.2002 г.;   

 - даване на съгласие да се извърши замяна на имот, частна  общинска 

собственост, представляващ трети тавански етаж със  застроена площ от 112 

кв., таванска стая над хола със  застроена площ 12,70 кв.м., избено 

помещение с площ от 15,7  кв.м, ведно з 31 % ид.ч. от общата тераса, антре, 

тавански  етаж, от избен коридор и тоалет в избения етаж и от общите  части 

на сградата и дворното място цялото с площ от 198  кв.м. с АОС № 

2625/2003г., с две жилища собственост на  Радостина Николаева, находящи 

се на територията на район  "Одесос" на стойност не по-малка от 

експертната оценка на  общинския имот;   

 - възлагане на Кмета на Община Варна да проведе търг с явно  

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна  общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к.  "Възраждане", ІІІ-ти м.р., 

представляващ ПИ № 178 - земя с  площ 525 кв.м. - предмет на АОС № 

4237/14.03.2007 г.;   

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

5-9200/120/25.02.2005 г., сключен с Сдружение "Шанс  за хора с 

увреждания" за ползване на имот - частна общинска  собственост, находящ 

се в гр. Варна, ул. "Георги Бенковски"  № 16, кв. 417, 4-ти п.р., 



представляващ помещения - обект №  3 в подблоковото пространство със 

застроена площ 27,15  (двадесет и седем цяло и петнадесет стотни) кв.м. - 

предмет  на АОС № 2262/20.12.2001 г.;   

 - бракуване на Товарен автомобил "ЗИЛ 130" рег. № ВВ 29 46 с  

балансова стойност към 31.12.2006 г. - 00,00 лв.;   

 - променя предназначението на 4 бр. жилища от фонд "Жилища  за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни  нужди" във фонд 

"Жилища за продажба". 

   - промяна на решение на ОбС - Варна № 4967-5(54)/16.05.2007  г.; 

   - изменяне на чл. 5 от Устава на "Варна-Ефкон"ООД и  възлагане на 

Председателя на Общински съвет - Варна и на  Кмета на Община Варна 

изготвяне на нотариално заверено  пълномощно на представителя на 

Община Варна в Общото  събрание на дружеството;   

 - отстъпване право на строеж на "Е.ОН България Мрежи"АД с  адрес 

на управление: "гр. Горна Оряховица, ул. "Съединение"  № 151, ЕИК по 

Булстат 104518621 ИН по ДДС BG104518621  вписано по фирмено 

отделение на Окръжен съд гр. Велико  Търново, фирмено дело № 823/2000 

г. за изграждане на ново  БКТП-П-2Т-RMU-1001, находящ се в УПИ VІІ-

233, кв. 9 по плана  на ж.к. "Младост" ІІ м.р. на гр. Варна. 

  

 Докл.: Пл. НАЧКОВ - Председател ПК "Собственост и  стопанство" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 42 

  

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 4993-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

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

годишния счетоводен отчет, баланс и  отчет за приходи и разходи за 2006 г. 

на  "Диагностично-консултативен център V"- Варна - ЕООД.    

 резултати от поименно явно гласуване:   

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

   

 4994-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински  съвет - Варна освобождава от 

отговорност д-р Галина Павлова  - управител на "Диагностично-

консултативен център V" -  Варна - ЕООД за периода от 01.01.2006 до 

31.12.2006 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  



 4995-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  144, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от  отговорност контрольора на 

"Диагностично-консултативен  център V"- Варна - ЕООД г-жа Ивелина 

Харизанова  Стоянова за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 28, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 23/ 

  

 4996-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с.  Светослав Станиславов за 

извършване на одиторски контрол на  "Диагностично-консултативен център 

V"- Варна - ЕООД за  2007г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 29, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 22/ 

  

 4997-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

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

годишния счетоводен отчет, баланс и  отчет за приходи и разходи за 2006г. 

на  Диагностично-консултативен център "Чайка"-Варна ЕООД гр.  Варна.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 30, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 21/ 

  

 4998-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински  съвет - Варна освобождава от 

отговорност д-р Юлиана  Атанасова Йоргова - Иванова - управител на  

Диагностично-консултативен център "Чайка"-Варна ЕООД гр.  Варна за 

2006 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

  

 4999-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  144, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от  отговорност контрольора на 

Диагностично-консултативен  център "Чайка"- Варна ЕООД гр. Варна д-р 

Петранка Асенова  Петрева - Коцева за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

  

 5000-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна избира доц. Надя  Костова - дипломиран 

експерт счетоводител за извършване на  одиторски контрол на 

Диагностично-консултативен център  "Чайка"- Варна ЕООД гр. Варна за 

2007г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   



 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/   

 

 5001-2. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал.1, т. 

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

годишния счетоводен отчет, баланс и  отчет за приходи и разходи за 2006 г. 

на  "Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска  помощ - 

Център за психично здраве - Варна" ЕООД.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 20/ 

  

 5002-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински  съвет - Варна освобождава от 

отговорност д-р Цветелина  Христова Дончева - управител на 

"Амбулатория-групова  практика за специализирана медицинска помощ - 

Център за  психично здраве - Варна" ЕООД за периода от 01.01.06 г. до  

31.12.06 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5003-2. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

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

годишния счетоводен отчет, баланс и  отчет за приходи и разходи за 2006 г. 

на "Медицински център  за рехабилитация и спортна медицина - І - Варна" 

ЕООД.   

 резултати от поименно явно гласуване: 

/за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

  

 5004-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински  съвет - Варна освобождава от 

отговорност Лазар Пашков -  управител на "Медицински център за 

рехабилитация и спортна  медицина - І - Варна" ЕООД за дейността му за 

периода  01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. 

   резултати от поименно явно гласуване: 

   /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

  

 5005-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  144, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от  отговорност контрольора на 

"Медицински център за  рехабилитация и спортна медицина - І - Варна" 

ЕООД г-жа Ева  Христова за периода 01.01.06 до 31.12.06 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

 



   5006-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д.е.с.  Светослав Станиславов за 

извършване на одиторски контрол на  "Медицински център за 

рехабилитация и спортна дисциплина -  І - Варна" ЕООД за 2007 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 

  

 5007-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

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

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

"Междуобластен диспансер за  онкологични заболявания със стационар - "д-

р Марко Антонов  Марков" - Варна ЕООД за 2006 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5008-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински  съвет - Варна освобождава от 

отговорност д-р Господин  Игнатов - управител на "Междуобластен 

диспансер за  онкологични заболявания със стационар - "д-р Марко Антонов  

Марков" - Варна ЕООД за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2006  г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 

  

 5009-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  144, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от  отговорност контрольора на 

"Междуобластен диспансер за  онкологични заболявания със стационар - "д-

р Марко Антонов  Марков" - Варна ЕООД Евелина Дюлгерова за периода 

01.01.06  г. до 31.12.06г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 

  

 5010-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна избира "РОДИС  ОДИТ" - ООД за извършване 

на одиторски контрол на  "Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания със  стационар - "д-р Марко Антонов Марков" - Варна ЕООД  

за  2007 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 

  

 5011-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл.  137, ал. 1, 

т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и  чл.149-153 ТЗ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с  вх. № РД-7-9302/16/12.03.2007 г., Общински 



съвет - Варна, в  качеството си на управляващ правата на едноличен 

собственик  на капитала на "Междуобластен диспансер за онкологични  

заболявания със стационар - "д-р Марко Антонов Марков" -  Варна ЕООД, 

гр. Варна взема решение за намаляване на  капитала на "Междуобластен 

диспансер за онкологични  заболявания със стационар - "д-р Марко Антонов 

Марков" -  Варна ЕООД, гр. Варна със седалище гр. Варна и адрес на  

управление: гр. Варна, бул. "Чаталджа" № 111, вписано в  Търговския 

регистър, воден при Варненския окръжен съд по ф.д  № 3906/2001 год., като 

на основание чл. 149, ал. 3, т. 1 от  ТЗ, намалява стойността на дела на 

Община Варна в капитала  на дружеството от 164 000 лв. на 147 000 лв.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

  

 5012-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл.  137, ал. 1, 

т. 4 от ТЗ и по предложение на Кмета на Община  Варна с вх. № РД-7-

9302/16/12.03.2007 г., Общински съвет -  Варна, изважда от капитала на 

"Междуобластен диспансер за  онкологични заболявания със стационар - "д-

р Марко Антонов  Марков" - Варна ЕООД, гр. Варна следния недвижим 

имот:  триетажна сграда със застроена площ 494,37 кв.м., находяща  се в гр. 

Варна, бул. "Чаталджа" № 111, УПИ І, кв. 680 по  плана на 2-ри п.р. на гр. 

Варна, състоящо се от сутерен,  първи и втори етаж, ведно с дворно място с 

площ 2 100 кв.м -  АЧОС № 1433/18.10.1999 г. с балансова стойност 17 000 

лв. по  счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2000 г., което е  цел на 

намаляването на капитала.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

  

 5013-2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 149,  ал. 3, т. 1 от ТЗ 

и по предложение на Кмета на Община Варна  с вх. № РД-7-

9302/16/12.03.2007 г., Общински съвет - Варна  изменя чл. 5 от Устава 

на"Междуобластен диспансер за  онкологични заболявания със стационар - 

"д-р Марко Антонов  Марков" - Варна ЕООД, както следва "Капиталът на  

дружеството е в размер на 147 000 лева, разпределен в 14 700  дяла по 10 

лева, всеки един дял, внесени изцяло като апортна  вноска на Община Варна 

- едноличен собственик, по балансова  стойност на ДМА.    резултати от 

поименно явно гласуване:   

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 

  

 5014-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6,  ал. 2 от 

ЗОС обявява извадения от капитала на  "Междуобластен диспансер за 

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

Варна" ЕООД общински  недвижим имот по АЧОС № 1433/18.10.99 г. 



находящ се в гр.  Варна бул. "Чаталджа" № 111 за публична общинска  

собственост.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

   5015-2. На основание чл.5 и чл.6 от НРУПСЧОВКТД и чл.9 от  

Устава на "Междуобластен диспансер за онкологични  заболявания със 

стационар - Д-р Марко Антонов Марков -  Варна" ЕООД и във връзка с 

горните решения, Общински съвет -  Варна променя адреса на управление 

на дружеството, както  следва: гр.Варна, бул."Цар Освободител" №100.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5016-2. На основание чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ във вр. с  чл.115, т.1, 

предл. трето от ТЗ, Общински съвет - Варна  изменя чл.3 от Устава на 

"Междуобластен диспансер за  онкологични заболявания със стационар - Д-

р Марко Антонов  Марков - Варна" ЕООД, като същият придобива следния 

вид: "  Седалището и адресът на управление на дружеството е:  гр.Варна, 

бул."Цар Освободител" №100".   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5017-2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ и чл. 147,  ал. 2 от ТЗ, 

Общински съвет - Варна, приема устав на  "Междуобластен диспансер за 

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

Варна" ЕООД,  съобразен с горепосочените промени, който да се приложи 

към  търговския регистър, съгласно приложение № 1.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

  

 5018-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл.150,  чл. 151 

от ТЗ, Общински съвет - Варна, в качеството си на  едноличен собственик на 

капитала на "Междуобластен диспансер  за онкологични заболявания със 

стационар - "д-р Марко  Антонов Марков" - Варна ЕООД, задължава 

Управителя на  дружеството да предприеме необходимите действия за 

вписване  намаляване на капитала на търговското дружество съгласно  

изискванията на ТЗ   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 20/ 

  

 5019-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35,  ал.1, от ЗОС, 

във връзка с чл. 63, чл. 92, ал. 1 и чл.93,  ал.1 от НРПУРОИ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с  вх. № РД-6-2600/422/16.05.2007 



г., Общински съвет - Варна  дава съгласие да се проведе търг за продажба с 

явно  наддаване, на ПИ №133, находящ се в гр.Варна,  к.к."Св.Св.Контантин 

и Елена" с площ 5191.00кв.м, актуван  с Акт за частна общинска 

собственост №2347/15.04.2002г.    Начална цена при провеждането на търга 

да бъде определената  пазарна стойност на имота в размер на 5 025 000 /пет 

милиона  двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС.   

 Общински съвет-Варна определя следните тръжни условия:   

 І. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични  

търговци и юридически лица, които отговарят на следните  условия:   

 · да нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в  

Националната агенция за приходите   

 · да нямат задължения към Община Варна   

 ІІ. За участие в търга са необходими следните документи:   

 · заявление за участие по образец, представен към  комплекта тръжни 

документи   

 · актуално удостоверение за съдебна регистрация за  юридически 

лица и еднолични търговци (оригинал) и документ  за самоличност за 

физически лица (копие, заверено от  участника) 

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

производство за обявяване в несъстоятелност, или се  намира в ликвидация 

за юридически лица и еднолични  търговци (оригинал)   

 · свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,  

управляващи и представляващи юридическите лица и  едноличните 

търговци (оригинал)   

 · удостоверение за липса на задължения по данъчно -  осигурителната 

сметка от съответното подразделение на  Националната агенция за 

приходите (оригинал)   

 · удостоверение за липса на задължения за публични  вземания към 

Община Варна   

 · служебна бележка за недължими общински вземания  (оригинал) 

   · БУЛСТАТ - удостоверение от Агенцията по вписванията 

 (оригинал) 

   · декларация, приложена в тръжните документи за получаване  и 

запознаване с тръжните условия   

 · декларация за извършен оглед на обекта   

 · декларация за неразгласа на информацията, предоставена  във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта  тръжни документи   

 · платежен документ за внесен депозит в размер на 502500.  

/петстотин и две хиляди и петстотин/ лева, по IBAN: BG36  CECB 9790 3362 

1500 00, BIC: CECBBGSF в "Централна  кооперативна банка" АД - клон 

Варна платежен документ за  закупена тръжна документация, която се 

получава в стая  №1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу  

сумата от 1000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, платима  IBAN: BG49 



CECB 9790 8462 1500 00, BIC: CECBBGSF и код за  вид плащане: 44 40 00 в 

"Централна кооперативна банка" АД  - клон Варна.   

 · Стъпката за наддаване съгласно чл.75, ал.1 от НРПУРОИ се  

определя на 502500. /петстотин и две хиляди и петстотин/    Общински съвет 

- Варна възлага на Кмета на Община Варна  осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното  и законосъобразно изпълнение на 

търга.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 20/ 

  

 5020-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и 9 от ЗМСМА,  чл.5/1/ и чл.6/1/ 

НРПУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна  приема предложението на 

Свилен Андонов - управител на "ДКЦ  Св. Иван Рилски - Аспарухово - 

Варна" ЕООД за сключване  на договор за инвестиционен кредит в размер 

на 30 000 лв. с  Банка "ДСК" - ЕАД - Варна за изплащане на закупената  

линейка от "ДКЦ IV - Варна" ЕООД, съгласно Решение №  4485-

3/22.11.2006г. на Общински съвет - Варна и изграждане  на информационна 

система в "ДКЦ Св.Иван Рилски - Аспарухово  - Варна" ЕООД съгласно 

приложената оферта, която е  неразделна част от настоящото решение.   

 Възлага на управителя на "ДКЦ Св. Иван Рилски - Аспарухово -  

Варна" ЕООД сключването на договор за кредит с Банка "ДСК" -  ЕАД - 

Варна и целево усвояване на предоставения кредит.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 30, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 21/ 

  

 5021-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14,  ал.2 и ал. 7 

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

придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета  на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/91/10.05.2007 

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

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

собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к.  "Възраждане" ІІ м.р., ОУ "Никола 

Вапцаров" и ОУ "Софроний  Врачански", представляващ четириетажна 

училищна сграда  (блокове "А", "Б", "В" и "Г") с обща застроена площ 2544  

кв.м. и земя с площ 21 723 кв.м., а именно: бюфет с площ  11,48 кв.м. и 

преддверие (кът за хранене) с площ 6,62 кв.м.,  разположени на І-ви етаж от 

сградата на училището.   

 Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет)  години, 

при стартова наемна цена 113,60 (сто и тринадесет  лева и шестдесет 

стотинки) лева с включен ДДС, определена  съгласно чл. 3 от "Методика за 

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

наем на  общински нежилищни имоти".   



 В комисията за провеждането на конкурса да се включи  представител 

на училището.   

 Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за  наем 

със спечелилия конкурса.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 30, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 21/ 

  

 5022-2. На основани чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 6,  ал. 2 от ЗОС 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.  № ОС-7-

9302/90/10.05.2007 г., Общински съвет - Варна,  обявява за публична 

общинска собственост, имат частна  общинска собственост, представляващ 

сграда, находяща се в  гр. Варна, ул. "Цар Симеон І " № 14, ПИ № 7, кв. 94, 

по  плана на 7-ми подрайон, актуван с акт за общинска  собственост № 

852/12.10.1998 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 31, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 20/ 

  

 5023-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39  от ЗОС и 

във връзка с чл. 106 и чл. 107 от НРПУРОИ и по  предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. №  ОБС-6-1000/882/11.04.2007 г., Общински съвет - 

Варна дава  съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на  

ФК "Тополите" върху имот частна общинска собственост,  находящ се в с. 

Тополи, УПИ І-спорт, представляващ земя с  площ 21 000 кв.м. - предмет на 

АОС № 879/06.11.1998 г., за  срок от 5 години.   

 Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор и  

осъществяването на всички действия, необходими за правилното  и 

законосъобразно изпълнение на Решението на Общински съвет  - Варна.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 41, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 9/ 

  

 5024-2. 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. № ОС-7-9302/85/08.05.07 г.,  Общински съвет - Варна 

променя предназначението на 1 брой  жилище от фонд "Ведомствен" във 

фонд "Жилища за  продажба" както следва:   

 ул. "Карамфил", бл. 13, вх. В, ет 6, ап. 99 АОС № 2471/02  г. 

   резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5025-2. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.42,  ал. 2 от 

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

43855/25.01.2006 г., Общински съвет - Варна променя  предназначението на 



5 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.  вх. ет.1  ап. АОС 203  2 39  1930/01 г. 

 2  ж.к."Вл.Варненчик   бл.  вх. ет.5  ап. АОС 404  6  12  1569/00 

 3  ж.к."Вл.Варненчик"  бл.  вх. ет.7  ап. АОС  304  5 66  1618/00 г. 

 4  ж.к. "Вл.Варненчик" бл.  вх. ет.7  ап. АОС 207  2         64  1868/01г. 

 5  ж.к. "Вл.Варненчик" бл.  вх. ет.1  ап. АОС 16   В         32  289/97 г.  

 резултати от поименно явно гласуване:  

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

  

 5026-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния 

счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи на Специализирана 

болница по  акушерство и гинекология за активно лечение "проф. д-р Д.  

Стаматов" - Варна ЕООД за 2006 г.    резултати от поименно явно 

гласуване:   

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

 

 5027-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински  съвет - Варна освобождава от 

отговорност д-р Петър Атанасов  - управител на Специализирана болница 

по акушерство и  гинекология за активно лечение "проф. д-р Д. Стаматов" -  

Варна ЕООД за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5028-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и чл.  144, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от  отговорност контрольора на 

Специализирана болница по  акушерство и гинекология за активно лечение 

"проф. д-р Д.  Стаматов" - Варна ЕООД д-р Катя Казакова за периода  

01.01.06 г. до 31.12.06 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5029-2. 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/ 



  

 5030-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

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

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

"Специализирана болница по  очни болести за активно лечение - Варна" 

ЕООД за 2006 г.    резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

 5031-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински  съвет - Варна освобождава от 

отговорност д-р Драгомир  Драганов - управител на "Специализирана 

болница по очни  болести за активно лечение - Варна" ЕООД за периода  

01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/   

 

 5032-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна избира  "ТУРЕКСПЕРТ" ООД - ВАРНА за 

извършване на одиторски  контрол на "Специализирана болница по очни 

болести за  активно лечение - Варна" ЕООД за 2007г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

   

 5033-2. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал.1, т. 

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

годишния счетоводен отчет, баланс и  отчет за приходи и разходи за 2006 г. 

"Стоматологичен  център І Варна" ЕООД .   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5034-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински  съвет - Варна освобождава от 

отговорност д-р Слава Даковска  - управител на"Стоматологичен център І 

Варна" ЕООД за  дейността й за периода 01.01.2006 г. до 31.12. 2006 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5035-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  144, ал. 1 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от  отговорност контрольора на 

"Стоматологичен център І Варна"  ЕООД д-р Петър Липчев за периода 

01.01.06 до 31.12.06 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   



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

  

 5036-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.  146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет - Варна избира "Приморска  одиторска компания" ООД 

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

ЕООД за 2007 г.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5037-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,  ал. 1 от 

ЗОС и чл. 63, чл. 92, ал. 1 и чл. 93, ал. 1 от  НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. №  ОС-7-9302/92/10.05.2007 г., Общински 

съвет - Варна дава  съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване за 

недвижим  имот частна-общинска собственост, представляващ Урегулиран  

поземлен имот УПИ І - "за обществено обслужване", с площ 13  475.00 м2, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. "Възраждане",  микрорайон 2, кв. 7., при 

граници на имота: квартална улица,  квартална улица, квартална улица, бул. 

"Република".   

 За имота има съставен АОС № 4351/23.04.2007 г.    За начална цена 

при провеждането на търга да бъде  определената пазарна оценка на 

гореописания имот от  лицензиран оценител, съгласно Договор  Д-7-

9200(456)/27.04.2007 г. и възлизаща на 8 779 000(осем  милиона седемстотин 

седемдесет и девет хиляди лева) лева без  ДДС.   

 Общински съвет - Варна определя следните тръжни условия:   

    ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ   

 Право на участие в търга имат физически лица, еднолични  търговци 

и юридически лица, които отговарят на следните  условия: 

   · Да нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в  

Национална агенция по приходите;   

 · Да нямат задължения към Община Варна;   

    За участие в търга са необходими следните документи:   

 · заявление за участие по образец, представен към  комплекта тръжни 

документи;   

 · актуално удостоверение за съдебна регистрация за  юридически 

лица и физически лица - еднолични търговци  /оригинал/ и документ за 

самоличност за физическо лице  /копие, заверено от участника/;   

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

производство за обявяване в несъстоятелност или се  намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица и  еднолични търговци/;   

 · свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,  

управляващи и представляващи юридическите лица или  едноличните 

търговци /оригинал/;   



 · удостоверение за липса на задължения по  данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение  на Националната агенция по 

приходите /оригинал/;   

 · удостоверение за липса на задължения за публични  вземания към 

Община Варна /оригинал/;   

 · служебна бележка за недължими общински вземания  /оригинал/;   

 · БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията  /оригинал/;   

 · Декларация, приложена в комплекта тръжни документи за  

получаване и запознаване с тръжните условия;   

 · Декларация за извършен оглед на обекта;   

 · Декларация за неразгласа на информацията, предоставена  във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта  тръжни документи;    

· Платежен документ за внесен депозит в размер на 877 900  (осемстотин 

седемдесет и седем хиляди и деветстотин лв.)  лева, без включен ДДС, 

платими в IBAN: BG36 CECB 97903362  150000 и BIC CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка"  АД - клон Варна;   

 · Платежен документ за закупена тръжна документация, която  се 

получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на  Община Варна срещу 

сумата от 1000 (хиляда лв.)лева, с  включен ДДС, платима в IBAN: BG49 

CECB 9790 8462 1500 00 и  BIC CECBBGSF и код за плащане 44 40 00 при 

"Централна  кооперативна банка" АД-клон Варна.   

 Определя начална тръжна цена в размер на 8 779 000 (осем  милиона 

седемстотин седемдесет и девет хиляди лв.) лева без  ДДС.   

 Стъпката за наддаване се определя в размер на 877 900  (осемстотин 

седемдесет и седем хиляди и деветстотин  лв.)лева.   

 Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите  от 

търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия  участник.   

 При непровеждане на търга, Кметът на община Варна да внесе  

актуализирана пазарна оценка, която да бъде приета от  Общинския съвет. 

   резултати от поименно явно гласуване: 

   /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

  

 5038-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,  ал. 1 от 

ЗОС и чл. 63, чл. 92, ал. 1 и чл. 93, ал. 1 от  НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. №  РД-6-94.П/202/18.05.2007 г., Общински 

съвет - Варна дава  съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване за 

недвижим  имот частна-общинска собственост, представляващ Урегулиран  

поземлен имот УПИ ХХІІ-1247, с площ 812 м2, находящ се в гр.  Варна, ул. 

"Янтра" № 2, кв. 56, 28 п.р., при граници на  имота: ул. "Тунджа", ул. 

Янтра", УПИ І(едно)-"Детски  ясли", УПИ ХХІ-1246(двадесет и едно-хиляда 

двеста  четиридесет и шест)   

 За имота има съставен АОС № 3566/09.12.2005 г.   



 Пазарната оценка на гореописания имот, определена от  лицензиран 

оценител, съгласно Договор  Д-7-9200(138)/01.03.2007 г., възлизаща на 280 

010(двеста  осемдесет хиляди и десет) лева без ДДС да бъде първоначална  

цена при провеждане на търга.   

 Общински съвет - Варна определя следните тръжни условия:   

    ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

  

 Право на участие в търга имат физически лица, еднолични  търговци 

и юридически лица, които отговарят на следните  условия: 

   · Да нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

 Национална агенция по приходите;   

 · Да нямат задължения към Община Варна;   

 За участие в търга са необходими следните документи:   

 · заявление за участие по образец, представен към  комплекта тръжни 

документи;   

 · актуално удостоверение за съдебна регистрация за  юридически 

лица и физически лица - еднолични търговци  /оригинал/ и документ за 

самоличност за физическо лице  /копие, заверено от участника/; 

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

производство за обявяване в несъстоятелност или се  намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица и  еднолични търговци/; 

   · свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,  

управляващи и представляващи юридическите лица или  едноличните 

търговци /оригинал/;   

 · удостоверение за липса на задължения по  данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение  на Националната агенция по 

приходите /оригинал/;   

 · удостоверение за липса на задължения за публични  вземания към 

Община Варна /оригинал/;   

 · служебна бележка за недължими общински вземания  /оригинал/;   

 · БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията  /оригинал/;   

 · Декларация, приложена в комплекта тръжни документи за  

получаване и запознаване с тръжните условия;    · Декларация за извършен 

оглед на обекта;   

 · Декларация за неразгласа на информацията, предоставена  във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта  тръжни документи; 

   · Платежен документ за внесен депозит в размер на 28  001,00 лева, 

без включен ДДС, платими в IBAN: BG36 CECB  97903362 150000 и BIC 

CECBBGSF при "Централна кооперативна  банка" АД - клон Варна;   

 · Платежен документ за закупена тръжна документация, която  се 

получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на  Община Варна срещу 

сумата от 1000 (хиляда лв.) лева, с  включен ДДС, платима в IBAN: BG49 



CECB 9790 8462 1500 00 и  BIC CECBBGSF и код за плащане 44 40 00 при 

"Централна  кооперативна банка" АД-клон Варна.   

 Определя начална тръжна цена в размер на 280 010 лева без  ДДС. 

   Стъпката за наддаване се определя в размер на 28 001,00 

 лева.   

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички  

дейности, необходими за законосъобразното изпълнение на  

разпоредителната сделка.   

 При непровеждане на търга, Кметът на община Варна да внесе  

актуализирана пазарна оценка, която да бъде приета от  Общинския съвет.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5039-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,  ал. 1 от 

ЗОС и чл. 63, чл. 92, ал. 1 и чл. 93, ал. 1 от  НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. №  ОБС-7-9303/98/07.06.2007 г., Общински 

съвет - Варна дава  съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване срещу 

цена,  представляваща определен на търга процент от бруто РЗП на  

сградата, предвидена за изграждане върху продавания  терен(жилища, 

гаражи, търг. обекти и др.) или вече изградени  жилищни или нежилищни 

имоти в същия подрайон с определеното  на търга РЗП на недвижим имот 

частна-общинска собственост,  представляващ УПИ ІІ-2,2А (две-две, две А) 

на ул.  "Дунавски лебед", кв.560 по плана на 14 п.р. на гр. Варна с  площ 175 

м2, при граници на имота: ул. "Дунавски лебед",  УПИ І-3 (едно-три), УПИ 

ІІІ (три) - за "жил. строителство,  обществено обслужване и трафопост". 

   За имота има съставени АОС № 3449/14.07.2005 г. и №  

1238/23.06.1999 г.   

 Началния тръжен процент обезщетение от предвиденото бъдещо  

строителство да бъде 30% от бруто РЗП.    Общински съвет - Варна определя 

следните тръжни условия: 

  

    ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

  

 Право на участие в търга имат физически лица, еднолични  търговци 

и юридически лица, които отговарят на следните  условия:   

 · Да нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в  

Национална агенция по приходите;   

 · Да нямат задължения към Община Варна;    

  За участие в търга са необходими следните документи:   

 · заявление за участие по образец, представен към  комплекта тръжни 

документи;   



 · актуално удостоверение за съдебна регистрация за  юридически 

лица и физически лица - еднолични търговци  /оригинал/ и документ за 

самоличност за физическо лице  /копие, заверено от участника/;   

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

производство за обявяване в несъстоятелност или се  намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица и  еднолични търговци/;   

 · свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,  

управляващи и представляващи юридическите лица или  едноличните 

търговци /оригинал/;   

 · удостоверение за липса на задължения по  данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение  на Националната агенция по 

приходите /оригинал/;   

 · удостоверение за липса на задължения за публични  вземания към 

Община Варна /оригинал/;   

 · служебна бележка за недължими общински вземания  /оригинал/;   

 · БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията  /оригинал/;   

 · Декларация, приложена в комплекта тръжни документи за  

получаване и запознаване с тръжните условия;   

 · Декларация за извършен оглед на обекта;   

 · Декларация за неразгласа на информацията, предоставена  във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта  тръжни документи;   

 · Платежен документ за внесен депозит в размер на 15  

493(петнадесет хиляди четиристотин деветдесет и три лв.)  лева, без 

включен ДДС, платими в IBAN: BG36 CECB 97903362  150000 и BIC 

CECBBGSF при "Централна кооперативна банка"  АД - клон Варна;   

 · Платежен документ за закупена тръжна документация, която  се 

получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на  Община Варна срещу 

сумата от 1000 (хиляда лв.)лева, с  включен ДДС, платима в IBAN: BG49 

CECB 9790 8462 1500 00 и  BIC CECBBGSF и код за плащане 44 40 00 при 

"Централна  кооперативна банка" АД-клон Варна.   

 Приема начален тръжен процент обезщетение в полза на Община  

Варна в размер на 30 (тридесет процента) % от бруто  разгъната застроена 

площ на бъдеща сграда, определена от  лицензиран оценител, съгласно 

договор за възлагане  №Д-7-9200(561)/29.05.2007 г. и приета с приемо-

предавателен  протокол от 04.06.2007 г. с пазарен еквивалент на началния  

процент в размер на 154 924 (сто петдесет и четири хиляди  деветстотин 

двадесет и четири) лева. Стъпката за наддаване  се определя на един пункт 

(кръгъл процент).   

 Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите  от 

търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия  участник. 

   резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 17/ 

  



 5040-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,  ал. 1 от 

ЗОС и чл. 63, чл. 92, ал. 1 и чл 93, ал. 1 от  НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. №  ОБС-7-9303/94/07.06.2007 г., Общински 

съвет - Варна дава  съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване срещу 

цена,  представляваща определен на търга процент от бруто РЗП на  

сградата, предвидена за изграждане върху продавания  терен(жилища, 

гаражи, търг. обекти и др.) или вече изградени  жилищни или нежилищни 

имоти в същия подрайон с определеното  на търга РЗП на недвижим имот 

частна-общинска собственост,  представляващ УПИ І-3 (едно-три) на ул. 

"Дунавски лебед",  кв.560 по плана на 14 п.р. на гр. Варна с площ 245 м2, 

при  граници на имота: ул. "Дунавски лебед", УПИ ІІ-2,2А  (две-две, две А), 

УПИ ІІІ (три) - за "жил. строителство,  обществено обслужване и 

трафопост".    За имота има съставени АОС № 3448/14.07.2005 г. и АОС №  

1242/24.06.1999 г.   

 Началния тръжен процент обезщетение от предвиденото бъдещо  

строителство да бъде 30% от бруто РЗП.   

 Общински съвет - Варна определя следните тръжни условия:   

    ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

  

 Право на участие в търга имат физически лица, еднолични  търговци 

и юридически лица, които отговарят на следните  условия:   

 · Да нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в  

Национална агенция по приходите;   

 · Да нямат задължения към Община Варна;   

 За участие в търга са необходими следните документи:  

 · заявление за участие по образец, представен към  комплекта тръжни 

документи;   

 · актуално удостоверение за съдебна регистрация за  юридически 

лица и физически лица - еднолични търговци  /оригинал/ и документ за 

самоличност за физическо лице  /копие, заверено от участника/; 

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

производство за обявяване в несъстоятелност или се  намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица и  еднолични търговци/;   

 · свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,  

управляващи и представляващи юридическите лица или  едноличните 

търговци /оригинал/;   

 · удостоверение за липса на задължения по  данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение  на Националната агенция по 

приходите /оригинал/;   

 · удостоверение за липса на задължения за публични  вземания към 

Община Варна /оригинал/;   

 · служебна бележка за недължими общински вземания  /оригинал/;   

 · БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията  /оригинал/;   



 · Декларация, приложена в комплекта тръжни документи за  

получаване и запознаване с тръжните условия;   

 · Декларация за извършен оглед на обекта;   

 · Декларация за неразгласа на информацията, предоставена  във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта  тръжни документи;   

 · Платежен документ за внесен депозит в размер на 23  647(двадесет и 

три хиляди шестотин четиридесет и седем  лв.) лева, без включен ДДС, 

платими в IBAN: BG36 CECB  97903362 150000 и BIC CECBBGSF при 

"Централна кооперативна  банка" АД - клон Варна;   

 · Платежен документ за закупена тръжна документация, която  се 

получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на  Община Варна срещу 

сумата от 1000 (хиляда лв.)лева, с  включен ДДС, платима в IBAN: BG49 

CECB 9790 8462 1500 00 и  BIC CECBBGSF и код за плащане 44 40 00 при 

"Централна  кооперативна банка" АД-клон Варна.    

 Приема начален тръжен процент обезщетение в полза на Община  

Варна в размер на 30 (тридесет процента) % от бруто  разгъната застроена 

площ на бъдеща сграда, определена от  лицензиран оценител, съгласно 

договор за възлагане  №Д-7-9200(561)/29.05.2007 г. и приета с приемо-

предавателен  протокол от 04.06.2007 г. с пазарен еквивалент на началния  

процент в размер на 154 924 (сто петдесет и четири хиляди  деветстотин 

двадесет и четири) лева. Стъпката за наддаване  се определя на един пункт 

(кръгъл процент).   

 Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите 

 от търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

 участник.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 

  

 5041-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСЗМА, във  връзка с 

чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.63, чл.64, ал.1, чл.79 и  следващи от НРПУРОИ и в 

изпълнение на свое решение  №4206-2/44/02.08.2006г. за продажба чрез 

конкурс на имот -  частна общинска собственост, находящ се на ул."Капитан  

Райчо", кв.13 по плана на 15-ти микрорайон на гр.Варна и  представляващ 

УПИ ІІІ-"обществено обслужване" с площ 2  873кв.м., одобрен със заповед 

№Г-297/09.11.2006г. на Зам.  Кмета на Община Варна, при граници на 

имота: ул."Капитан  Райчо", ул."Бяла мечка", ул."Свобода", УПИ І-"детска  

градина", описан в АЧОС №3336/ 11.04.2005г. и по предложение  на Кмета 

на Община Варна с вх. № ОБС-7-9303/130/08.06.2007  г., Общински съвет - 

Варна реши:   

 1. Да се проведе конкурс за продажба на имот - частна  общинска 

собственост, находящ се на ул."Капитан Райчо",  кв.13 по плана на 15-ти 

микрорайон на гр.Варна и  представляващ УПИ ІІІ-"обществено 

обслужване" с площ 2  873кв.м., одобрен със заповед №Г-297/09.11.2006г. 



на Зам.  Кмета на Община Варна, при граници на имота: ул."Капитан  

Райчо", ул."Бяла мечка", ул."Свобода", УПИ І-"детска  градина", описан в 

АЧОС №3336/ 11.04.2005г. при начална  конкурсна цена 872 251лв, без 

включен ДДС и обезщетение в  полза на Община Варна в размер не по-

малко от 180кв.м. от  РЗП на бъдещата сграда /изградена в имота/, 

включително  припадащото се право на строеж, представляващо обособен  

обект - Народно читалище "Искра".   

 2. Конкурсът да се проведе на 15-я ден от публикуването на  

съобщението за провеждане на конкурса в два местни  ежедневника, 

информационното табло и сайта на Община Варна  от 10.00 часа в зала "37" 

на ІІ-я етаж в сградата на Община  Варна.    3. Комплектът конкурсни 

документи се получава в стая №1207  на XІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, срещу представяне  на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с 

включен  ДДС, по IBАN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и 

код за  вид плащане: 44 40 00 в "Централна кооперативна банка" АД -  клон 

Варна до 12.00 часа на 14-я ден от публикуването на  съобщението за 

провеждане на конкурса в два местни  ежедневника, информационното 

табло и сайта на Община Варна.   

 При закупуване на конкурсната документация следва да бъдат  

представени следните документи: документ за самоличност,  актуално 

състояние на едноличен търговец или друго  юридическо лице по 

Търговския закон, а ако документацията се  закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено  пълномощно.   

 4. Конкурсът да се проведе в съответствие с изискванията на  глава 

ІХ, раздел ІІ, чл.79 и следващи от Наредбата за реда  за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско  имущество.   

 5. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични  

търговци и юридически лица, които:   

 5.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в  

Национална агенция по приходите;   

 5.2. нямат задължения към Община Варна;    

5.3. представят банкова гаранция за сумата от 360 000лв.,  която да 

гарантира изпълнението на поетите задължения от  спечелилия конкурса 

участник.   

 6. За участие в конкурса са необходими следните документи:    6.1. 

заявление за участие по образец, представен към  комплекта конкурсни 

документи;   

 6.2 актуално удостоверение за съдебна регистрация за  еднолични 

търговци и юридически лица /оригинал/ или заверено  от участника - 

физическо лице, копие от лична карта;   

 6.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност  или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се  намира в ликвидация - 

за еднолични търговци и юридически  лица /оригинал/;   



 6.4. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,  

управляващи и представляващи едноличните търговци и  юридическите 

лица /оригинал/;   

 6.5. удостоверение за липса на задължения по  данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение  на Националната 

агенция за приходите /оригинал/;   

 6.6. удостоверение за липса на задължения по публични  вземания 

към Община Варна от Дирекция "Местни  данъци"/оригинал/;   

 6.7. служебна бележка за недължими общински вземания  /оригинал/;   

 6.8. БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията, за  

еднолични търговци и юридически лица /оригинал/;   

 6.9. декларация, приложена в комплекта конкурсни документи  за 

получаване и запознаване с конкурсните условия;   

 6.10. декларация за извършен оглед на обекта;   

 6.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена  във 

връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта  конкурсни 

документи;   

 6.12. платежен документ за внесен депозит в размер на 87  225лв. 

/осемдесет и седем хиляди двеста двадесет и пет  лева/, без включен ДДС, 

по платими в IBАN:  BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF в 

"Централна  кооперативна банка" АД - клон Варна до 16.00 часа на 14-я  ден 

от от публикуването на съобщението за провеждане на  конкурса в два 

местни ежедневника, информационното табло и  сайта на Община Варна;   

 6.13. платежен документ за закупена конкурсна документация;    6.14. 

банкова гаранция за сумата от 360 000лв., която  гарантира изпълнението на 

поетите задължения от спечелилия  конкурса участник;   

 6.15. финансово предложение по отделните критерии за оценка.   

 7. Предложенията за участие в конкурса се представят в  запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват  пълното наименование на 

обекта - предмет на конкурса, името  /фирмата/ и адресът на участника в 

стая №1207 на ХІІ-я етаж  в сградата на Община Варна до 16.00 часа на 14-я 

ден от  публикуването на съобщението за провеждане на конкурса в два  

местни ежедневника, информационното табло и сайта на Община  Варна.   

 8. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на  финансовите 

предложения:   

 · оферта цена - 70% (не по-ниска от началната конкурсна  цена)   

 · размер на площта за нуждите на Народно читалище "Искра"  - 20% 

(не по-малка от 180,00кв.м. от РЗП на бъдещата  сграда, включително при 

падащото се право на строеж).   

 · срок за въвеждане на целия обект в експлоатация - 10%  (не по-

кратък от 9 /девет/ месеца и не по-дълъг от 18  /осемнадесет/ месеца, 

считано от датата на издаване на  разрешение за строеж). 

   Формула за оценка на предложенията:   



 К = К1 + К2 + К3   

 където   

 К1 = (Ц на участника / Ц максимална) х 70%   

 Ц на участника - офертна цена на участника в лева без ДДС   

 Ц максимална - най-високата предложена офертна цена в лева  без 

ДДС.   

 К2 = (РП на участника / РП максимална) х 20%   

 РП на участника - размер на площта в квадратни метри за  нуждите на 

народно читалище "Искра", предложен от участника,  от РЗП на бъдещата 

сграда, включително припадащото се право  на строеж 

   РП максимална - най-високия предложен размер на площта в  

квадратни метри за нуждите на народно читалище "Искра" от  РЗП на 

бъдещата сграда, включително припадащото се право на  строеж   

 и   

 К3 = (СВЕ минимален / СВЕ на участника) х 10%   

 СВЕ минимален - най-краткия предложен срок за въвеждане на 

 целия обект в експлоатация в месеци.   

 СВЕ на участника - предложен от участника срок за въвеждане 

 на целия обект в експлоатация в месеци.   

 9. Не се разглеждат оферти, които:   

 9.1. са подадени след 16.00 часа на 14-я ден от  публикуването на 

съобщението за провеждане на конкурса в два  местни ежедневника, 

информационното табло и сайта на Община  Варна.;   

 9.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;   

 9.3. са подадени от лице, което не е внесло депозит за 

 участие в конкурса.   

 10. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на  всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно  изпълнение на 

Решението на Общински съвет - Варна.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 36, против - 1, въздържали се - 1, отсъстват - 13/ 

  

 5042-2. На основание чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, по реда на  чл.59 ал.1 т.4, 

чл.92 ал.5 и чл.97 от НРПУРОИ и по  предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. №  РД6-94.В/42/18.05.2007 г. Общински съвет - Варна дава  

съгласие, да бъде допусната процедура за прекратяване на  съсобственост 

чрез извършване на продажба на земя - общинска  собственост, 

представляваща 191,22 (сто деветдесет и едно  цяло и двадесет и две 

стотни)кв.м. идеални части от  съсобствен урегулиран поземлен имот УПИ 

ІІІ-за обществено  обслужване (три), целия с площ 650,00(шестстотин и  

петдесет)кв.м., при граници на целия имот: квартална улица,  УПИ ІІ-

обществено обслужване и скат, в кв.7 (седем), по  плана на ЖК 

"Вл.Варненчик" ІІІ (трети) микрорайон -  гр.Варна, по Акт за частна 



общинска собственост №  2479/20.12.2002г., на съсобственика - Валентин 

Петров Станев  ЕГН **********. 

   Върху гореописания имот има учредено вещно право на строеж  за 

съществуваща едноетажна сграда със застроена площ  73,90кв.м.    

Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата от  15450,00 

(петнадесет хиляди четиристотин и петдесет)  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 - 37, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 13/ 

  

 5043-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36,  ал. 1, т. 4 

от ЗОС, във връзка с чл. 91, ал. 5 и с чл. 98 от  НРПУРОИ и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. №  РД-7-9300/19/18.05.2007 г., Общински 

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

собственост, представляващ трети тавански етаж със застроена  площ от 112 

кв., таванска стая над хола със застроена площ  12,70 кв.м., избено 

помещение с площ от 15,7 кв.м, ведно з  31 % ид.ч. от общата тераса, антре, 

тавански етаж, от избен  коридор и тоалет в избения етаж и от общите части 

на  сградата и дворното място цялото с площ от 198 кв.м. с АОС №  

2625/2003г., с две жилища собственост на Радостина  Николаева, находящи 

се на територията на район "Одесос" на  стойност не по-малка от 

експертната оценка на общинския  имот.   

 Приема изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер  на 

126 840 лв. без ДДС в това число:   

 · за сградата: 52 890 лв.;   

 · за земята: 73 940 лв.;   

 Кмета на Община Варна да възложи изготвянето на пазарни  оценки 

на имотите предмет на замяната собственост на  Радостина Николова. 

Оценките да бъдат приети от Общински  съвет - Варна.   

 В получените жилища от замяната да бъдат пренастанени  сегашните 

наематели.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5044-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  съгласно чл. 14, 

ал. 2 от ЗОС и във връзка с глава ІV от  НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО-15604/18.05.2007 г., Общински съвет - 

Варна възлага на  Кмета на Община Варна да проведе търг с явно наддаване 

за  отдаване под наем по реда на Наредбата по чл. 8 от ЗОСна  недвижим 

имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.  Варна, ж.к. 



"Възраждане", ІІІ-ти м.р., представляващ ПИ №  178 - земя с площ 525 кв.м. 

- предмет на АОС №  4237/14.03.2007 г. 

   Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5  години, при 

стартова наемна цена 500,00 лв. без ДДС,  определена съгласно чл. 6 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 осъществяването на всички  

действия, необходими за правилното и законосъобразно  изпълнение на 

Решението.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5045-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78,  ал. 2 от ЗОС 

и във връзка чл. 49, т.2 от НРПУРОИ и по  предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. №  Д-5-9200/120/07.06.2007 г., Общински съвет - Варна 

дава  съгласие за сключване на анекс към Договор за наем №  Д-5-

9200/120/25.02.2005 г., сключен с Сдружение "Шанс за  хора с увреждания" 

за ползване на имот - частна общинска  собственост, находящ се в гр. Варна, 

ул. "Георги  Бенковски" №16, кв. 417, 4-ти п.р., представляващ помещения  - 

обект № 3 в подблоковото пространство със застроена площ  27,15 (двадесет 

и седем цяло и петнадесет стотни) кв.м. -  предмет на АОС № 

2262/20.12.2001г., за удължаване срока на  договора до 10 години, считан от 

датата на сключване на  Договор за наем № Д-5-9200/120/25.02.2005 г.   

 Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към  

договора.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5046-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във  връзка с чл. 

17, ал. 1, НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна  записка от д-р Николай 

Райчев - Прокурист на  "Дезинфекционна станция" ЕАД - Варна с вх. №  

ОС-7-2600/54/23.05.2007 г., Общински съвет - Варна реши да  бъде бракуван 

- Товарен автомобил "ЗИЛ 130" рег. № ВВ 29 46  с балансова стойност към 

31.12.2006 г. - 00,00 лв.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5047-2. 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.  №№ ОС-7-

9302/121/07.06.2007 г., и № ЗАО-33534/07.06.2007 г.,  Общински съвет - 

Варна променя предназначението на 4 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."Дружба"        бл.  вх.  ет.3  ап. АОС 12   "А"        12  1680/00 г. 

 2  ж.к."Вл.Варненчик   бл.  вх.  ет.2  ап. АОС 206  3          68  3169/04г. 

 3  ж.к."Вл.Варненчик"  бл.  вх.  ет.1  ап. АОС 3    2          46  4263/07 г. 

 4  ж.к. "Вл.Варненчик" бл.  вх.  ет.2  ап. АОС 405  3          44  3559/05 г. 

  резултати от поименно явно гласуване:  

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

  

 5048-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общински съвет 

- Варна допълва свое решение №  4967-5(54)/16.05.2007 г., като:   

 - вместо "........Правото на строеж да се учреди чрез  конкурс срещу 

цена, представляваща определен процент  обезщетение от застроената площ 

на сградата......."   

 - да се чете: "..... от разгънатата застроена площ на  сградата.......". 

   В частта си "Конкурсни условия", Раздел ІІІ "Състезателни  

елементи", Ценова част, т. 1 /първа/:   

 - вместо "...... предложен размер на обезщетение от общата  застроена 

площ над кота нула не по-малко от 45 % и  обезщетение от общата 

застроена площ под кота нула не  по-малко от 20 %......"   

 - да се чете: "......предложен размер на обезщетение:     не по-малко от 

45 % от разгънатата застроена площ на  сградата над кота нула и     не по-

малко от 20 % от сбора на застроените площи на  всички етажи под кота 

нула."   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5049-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7  от 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна упълномощава  представителя на 

Община Варна в общото събрание на "Варна -  Ефкон" ООД - доц. Николай 

Филев Джагаров да гласува следното  решение:   

 - Изменя чл. 5 от Дружествения договор, като предмета на  дейност 

ще бъде: "Разработване, монтаж и поддръжка на  система за 

видеонаблюдение, предоставяне на услуги свързани  с видеонаблюдение на 

търговски, административни, жилищни,  хотелски и други обекти и лица, 

сделки с интелектуална  собственост, касаещи системите за 

видеонаблюдение.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5050-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1,  т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна възлага на  Председателя на Общински 

съвет - Варна и Кмета на Община  Варна да изготвят нотариално заверено 

пълномощно на  представителя на Община Варна в общото събрание на 



"Варна -  Ефкон" ООД съобразно приетите от Общински съвет - Варна  

решения, касаещи "Варна - Ефкон" ООД.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5051-2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37,  ал. 4, т. 4 

от ЗОС във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за  енергетиката, Общински съвет 

-Варна дава съгласие Кметът на  Община Варна да учреди възмездно право 

на строеж на "Е.ОН  България Мрежи"АД с адрес на управление: гр. "Горна  

Оряховица, ул. "Съединение" № 151, ЕИК по Булстат 104518621  ИН по 

ДДС BG104518621 вписано по фирмено отделение на  Окръжен съд гр. 

Велико Търново, фирмено дело № 823/2000 г.  върху 17,92 кв.м 

/седемнадесет цяло и деветдесет и две  стотни/ кв.м за изграждане на 

трафопост и 46 /четиридесет и  шест/ кв.м сервитутна зона общински 

недвижим урегулиран  поземлен имот УПИ VІІ-233 - за спортно-атрактивен 

комплекс,  кв. 9 по плана на ж.к. "Младост" ІІ м.р. на гр. Варна,  целият с 

площ от 38 581 /тридесет и осем хиляди петстотин  осемдесет и един/ кв.м, 

предназначен за изграждане на  спортно-атракционен комплекс, съгласно 

действащия план за  застрояване по пазарни цени.   

 Описаният имот е частна общинска собственост на основание  АОС 

№ 4280/02.04.2007 г.   

 Общински съвет - Варна дава съгласие да се учреди възмездно  право 

на строеж на "Е.ОН България Мрежи"АД с адрес на  управление: гр. "Горна 

Оряховица, ул. "Съединение" № 151,  ЕИК по Булстат 104518621 ИН по 

ДДС BG104518621 вписано по  фирмено отделение на Окръжен съд гр. 

Велико Търново, фирмено  дело № 823/2000 г. на стойност, определена от 

лицензирания  оценител в размер на 10 200 /десет хиляди и двеста/ лева без  

ДДС.   

 Възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи  

Договор с "Е.ОН България Мрежи"АД.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

 /за - 39, против - 1, въздържали се - 3, отсъстват - 8/ 

  

 5052-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 25, т. 6  от ЗМСМА 

Общински съвет - Варна възлага на Председателя на  Общинския съвет да 

проведе разговори с Управителния съвет на  "Е.ОН България Мрежи"АД във 

връзка с прехвърляне седалището  на дружеството от гр. Горна Оряховица в 

гр. Варна.   

 /за - 39, против - 0, въздържали се - 1/ 

 

 

 

  



        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

УСТАВ 

на  ОБЩИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА 

  

   „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със     

стационар - д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД 

  

 Със заповед на Министъра на здравеопазването  РД-09-581/23.11.99 

год. и с решение на Общинския съвет-  Варна е преобразувано по реда на 

чл.102 и чл.104 от ЗЛЗ от  публично здравно заведение за извънболнична /и 

болнична/  помощ в Еднолично дружество с ограничена отговорност с  

общинско имущество „Междуобластен диспансер за онкологични  

заболявания със стационар - д-р Марко Антонов Марков -  Варна" ЕООД.   

 Чл.1. Наименованието, под което дружеството ще развива  своята 

дейност е „Междуобластен диспансер за онкологични  заболявания със 

стационар - д-рМарко Антонов Марков - Варна"  ЕООД.   

 Чл.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице и работи  на 

стопанска сметка и самоиздръжка.   

 Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е:  

гр.Варна, бул. „Цар Освободител" № 100.    

 Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: активно  издирване 

диагностика, лечение, периодично наблюдение и  рехабилитация на болни с 

онкологични заболявания и  преканцерозни.   

 Чл.5 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 147 000.00  (сто 

четиридесет и седем хиляди) лева, разпределен на 14 700  (четиринадесет 

хиляди и седемстотин) дяла с номинална  стойност 10 лева   

 (2) Едноличен собственик на капитала е Община Варна.   

 Чл.6 Дружеството осъществява дейността си съобразно своя  предмет, 

описан по-горе, в съответствие с този устав и при  спазване на действащото 

законодателство.   

 Чл.7.Дружеството няма право да извършва търговски сделки  освен 

тези, обслужващи и спомагащи за упражняване предмета  на дейност.   

 Чл.8.Органи на управление на дружеството са:   

 а/ Едноличният собственик на капитала- Община Варна чрез  

Общинския съвет- Варна, който упражнява правата на Общината,  като 

решава въпросите от компетентността на общото събрание.   

 б/ Управителят, назначен от Кмета на Община Варна със  заповед и 

договор за възлагане на управлението след проведен  конкурс по решение на 

Общинския съвет- Варна.   

 Чл.9. Общинският съвет взема решение, когато упражнява  правата на 

общината като едноличен собственик на капитала,  Кмета на Общината 

издава заповеди.   



 Чл.10. По решение на Общинския съвет- Варна може да се  назначава 

контрольор на дружеството, който да следи за  спазване на дружествения 

устав и опазване на имуществото.   

 Чл.11. Общински съвет Варна:   

 -Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;   

 -Преобразува и прекратява дружеството;   

 -Приема годишния отчет и баланс;   

 -Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;   

 -Избира контрольор и проверители на дружеството или възлага  на 

Кмета на Общината да определи длъжностно лице от  общинската 

администрация, което да упражнява функциите на  контрольор; 

   -Освобождава от отговорност управителя и контрольора;   

 -Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове-  

собственост на дружеството, в дружества и за участие в други  дружества;   

 -Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу  

управителя и контрольора и назначава представител за водене  на процес 

срещу тях;   

 -Взема решение за откриване или закриване на клонове;   

 -Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими  

имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството,  както и за 

обременяването им с тежести след решение на  Общинския съвет;   

 -Взема решение за допълнителни парични вноски;   

 -Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството,  освен 

в случай на несъстоятелност;   

 Чл.11 А. Кметът на Община Варна назначава управителя в  

съответствие с резултатите от проведения конкурс и решение  на 

Общинския съвет- Варна със заповед и договор за възлагане  на 

управлението.   

 Чл.12. Управителят организира и ръководи дейността на  дружеството 

съобразно закона, приетия от едноличния  собственик устав и договора за 

възлагане и управлението на  дружеството.   

 Чл.13. Дружеството се представлява от управителя.  

   Чл.14. Управителят взема решения по всички въпроси по  

управление дейността на дружеството, с изключение на  посочените в чл.11 

и чл.11 А.   

 Чл.15 Управителят има право:   

 1) да сключва, изменя и прекратява индивидуалните трудови  

договори на персонала на дружеството;   

 2) да определя средствата за работна заплата, формата и  системата на 

заплащане., да налага дисциплинарни  наказания, да стимулира и 

командирова персонала при  спазване на действащите нормативни актове;   

  3) да упълномощава работници и служители на дружеството за  

извършване на определени дейности, като им прехвърля свои  права   



 4) да работи като лекар специалист в управляването от него  лечебно 

заведение, като носи всички отговорности и ползва  всички привилегии от 

тази дейност;   

 5) да повишава квалификацията си чрез курсове и други  форми на 

обучение, като разходите са за сметка на  дружеството;   

 Чл.16. Управителят няма право:   

 1) да се разпорежда с интелектуалната собственост на  дружеството;   

 2) докато е в сила настоящият договор за управление:   

 -да извършва от свое име или от чуждо име търговски сделки  или да 

има регистрация като едноличен търговец;   

 -да участва в събирателни и командитни дружества, в  дружества с 

ограничена отговорност, като заема длъжност в  ръководните им органи;   

 -да е управител, контрольор и член на изпълнителен или  контролен 

орган на друго дружество или общинско еднолично  търговско дружество;   

 -да е общински съветник, кмет, зам. кмет, секретар на  общината и 

др., на които със закон или друг нормативен акт  им е забранено да 

упражняват такава дейност;   

 -да огласява служебна информация и сведения за дружеството,  

докато изпълнява задълженията си по настоящия договор;   

 -да извършва конкурентна дейност спрямо дружеството, която е  в 

сила настоящия договор;   

 -да участва като член в синдикални организации, докато е в  сила 

настоящия договор;   

 Чл.17. Управителят управлява и стопанисва повереното му  

имущество добросъвестно с грижата на добър стопанин.   

 Чл.18. Управителят е длъжен:   

 1. Да организира цялстона изпълнителна дейност на  дружеството 

като:   

 - определя вътрешната управленска и организационна  структура;   

 - управлява оперативно капитала в съответствие с действащата  

правна уредба;   

 - представлява дружеството пред трети лица, пред държавните  и 

съдебни органи и финансови институции;   

 - решава въпросите за вътрешното функциониране на  дружеството и 

неговите външни отношения;   

 - определя и контролира разходите на дружеството;   

 - определя задачите на дружеството;   

 - подписва всички документи, издавани от дружеството,  

включително фактури, валутни преводи, товарителници и други  и урежда 

задълженията му;   

 - сключва договори, свързани с дейността на дружеството при  

условията на чл.3, ал.4 от ЗЛЗ;   

 - приема откази от права, направени от трети лица;   



 - взема предохранителни мерки за защита интересите на  

дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на  дружеството 

по образуваните срещу него дела;   

 - разработва ежегодно програма за ефективното развитие на  

дружеството и отчита пред Общинския съвет нейното  изпълнение;   

 2. Да уведомява незабавно Общинския съвет в писмена форма за  

нововъзникнали обстоятелства, които са от съществено  значение за 

дружеството; 

  

 3. Да подпише и изпълнява колективния трудов договор, както  и да 

създава условия за социално развитие на колектива и за  подобряване 

условията за труд;   

 4. Да представя на Общинския съвет и на Кмета счетоводни  отчети за 

дейността на дружеството след приключване на всяко  тримесечие;   

 Чл.19. Управителят задължително съгласува с Кмета на Община  

Варна и иска решенията на Общинския съвет по следните  въпроси:   

 -изготвяне на перспективни планове за дейността на  дружеството: 

   -сключване на договори за съвместна дейност;   

 -сключване на договори за учредяване на ограничени вещни  права 

върху имоти на дружеството, собственост на  дружеството, както и за 

обременяването им с тежести;   

 -даване на граници от името на дружеството;   

 -издаване на запис на заповед и менителница;   

 -Назначаване на заместник управители и главен счетоводител  на 

дружеството;   

 Чл.20. Отдаването под наем и разпореждането с движими и  

недвижими вещи за дружеството, съставляващо дълготрайни  материални 

активи, се извършва само след решение на  едноличния собственик на 

капитала, ако общата стойност за  текущата година надхвърля 5 на сто от 

балансовата стойност  на дълготрайните активи на дружеството към 31 

декември на  предходната година.   

 Чл.21 Управителят извършва действия за придобиване или  

разпореждане с дялове на дружеството и за участие в други  дружества след 

решение на Общински съвет Варна.   

 Чл.22 Контрольорът се избира и освобождава от Общинския  съвет с 

явно гласуване.     

Чл.22.1. Договорът за назначаване се сключва с Председателя  на 

Общинския съвет.   

 Чл.22.2. Контрольорът контролира дейността на дружеството и  

неговия управител, следи за спазване на устава, решенията на  Общинския 

съвет и другите нормативни документи.   

 Чл.22.3. Контрольорът посещава минимум веднъж седмично  

търговското дружество и провежда срещи с управителя и  работещите, като 



минимум веднъж на три месеца изготвя писмен  доклад до Председателя на 

Общинския съвет и го защитава пред  Комисията по здравеопазване, а при 

необходимост и пред  Общинския съвет.   

 Чл.23. Прекратяването на дейността на дружеството става  чрез:   

 - сливане, вливане в друго търговско дружество;   

 - при обявяване на несъстоятелност;   

 - по решение на Окръжен съд в предвидените от Търговския  закон 

случаи; 

  

 - по решение на Общинския съвет;   

 Чл.24. Този устав може да бъде променян и допълван в  съответствие 

с настъпващи структурни, нормативни и други  промени.   

 Настоящия устав е приет от Общински съвет - Варна с Решение 

 № 5017-2(55)/13.06.2007 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 

№ 55/13.06.2007 г. 

по точка трета  от дневния ред 

  

  

  

 ОТНОСНО: Приемане на Декларация от Общински съвет - Варна 

във връзка с възможността да бъде отнет професионалния лиценз на ПФК 

"Спартак" - Варна. 

  

 Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

  

Общински съвет - Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

 5053-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна решава да бъде изпратена до Президента на БФС г-

н Борислав Михайлов и членовете на Изпълкома на БФС следната 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  

 Общински съвет - Варна е силно загрижен за съдбата на ПФК 

"Спартак" - Варна и от възможността да бъде отнет професионалния му 

лиценз.  

 Като орган на местното самоуправление, чиито членове са 

съпричастни и лично ангажирани със съдбата на варненските  спортни 

клубове, сме силно обезпокоени от веероятността  градът ни да бъде лишен 

от удоволствието да наблюдава  варненските "соколи" като неотменна част 

от професионалния  футбол в България.   

 Общински съвет - Варна подкрепя усилията на ръководството на  

ПФК "Спартак" да изгради един съвременен футболен клуб, с  моделна база 

и ДЮШ.   



 На предстоящото заседание на Изпълкома на БФС разчитаме на  

вашето обективно рещшение, в полза на ПФК "Спартак" - Варна  и сме 

убедени, че няма да разочаровате хилядите привърженици  на синия 

варненски клуб.   

 /за - 40, 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 

№ 55/13.06.2007 г. 

по точка четвърта  от дневния ред 

  

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за  

приватизация и следприватизационен контрол относно:   

 - приемане на анализ на правното състояние, информационен  

меморандум и приватизационна оценка на обект с открита  процедура за 

приватизация по Годишния план за приватизация  за 2007 г.;   

 - приемане на метод и условия за провеждане на  приватизационни 

процедури за обекти с открита процедура за  приватизация по Годишния 

план за приватизация за 2007 г.   

 

 Докл.: Д. ГАБРОВСКА - Председател на Комисия за приватизация  и 

следприватизационен контрол 

  

Общ брой присъстващи общински съветници - 40  

 

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 5054-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3  и чл.12, 

ал.2 от Наредбата за анализите на правното  състояние и приватизационните 

оценки и за условията и реда  за лицензиране на оценители, Общински съвет 

- Варна приема  анализи на правното състояние, информационни 

меморандуми и  приватизационни оценки на обекти с открита процедура за  

приватизация по Годишния план за приватизация за 2007г.,  както следва:   

 1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен  имот, 

находящ се в гр.Варна, ж.к."Чайка" бл.34 по АОС  №59/07.02.1997г., 

изготвен от Кремена Петрова Ангелова -  правоспособен юрист.   

 2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на  

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к."Чайка"  бл.34 по 

АОС №59/ 07.02.1997г., изготвени от ЕТ "Ренита -  Таня Панайотова" - 

лицензиран оценител.   



 3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен  имот, 

находящ се в гр.Варна, ж.к."Чайка" бл.28 по АОС  №669/12.06.1998г., 

изготвен от Иван Василев Карабоев -  правоспособен юрист.   

 4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на  

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к."Чайка"  бл.28 по 

АОС №669/ 12.06.1998г., изготвени от ЕТ "Макен -  Марин Михайлов" - 

лицензиран оценител.   

 5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен  имот, 

находящ се в гр.Варна, ул."Стефан Стамболов" №24 по  АОС 

№764/24.07.1998г., изготвен от Милко Славов Иванов -  правоспособен 

юрист.   

 6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на  

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Стефан  Стамболов" 

№24 по АОС №764/24.07.1998г., изготвени от Пенка  Йорданова Димитрова 

- лицензиран оценител.   

 7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен  имот, 

находящ се в гр.Варна, ж.к."Възраждане" между бл.53 и  бл.52 - магазин за 

хранителни стоки /незавършено  строителство/, изготвен от Меглена 

Костадинова Младенова -  правоспособен юрист.   

 8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на  

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна,  ж.к."Възраждане" 

между бл.53 и бл.52 - магазин за хранителни  стоки /незавършено 

строителство/, изготвени от Петка  Димитрова Христова - лицензиран 

оценител.   

 9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен  имот, 

находящ се в гр.Варна, кв.Галата, ул."Капитан І-ви  ранг Георги Купов" №37 

по АОС №681/25.06.1998г., изготвен от  Томина Николова Томова - 

правоспособен юрист.   

 10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на  

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, кв.Галата,  ул."Капитан 

І-ви ранг Георги Купов" №37 по АОС  №681/25.06.1998г., изготвени от 

"Галакт" ООД - лицензиран  оценител. 

резултати от поименно явно гласуване:  

/за - 35, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 15/ 

  

 5055-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3,  ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от  ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и  чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое  решение №4881-6-1/53/25.04.2007г. за откриване на процедура  за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в  гр.Варна, 

ж.к."Чайка" бл.34 по АОС №59/07.02.1997г. и  представляващ снек - бар, 

намиращ се в лявата част на  подблоковото пространство на осеметажен 

жилищен блок, със  застроена площ на обекта 138,15кв.м., заедно с 3,03% 



идеални  части от общите части на сградата и от правото на строеж,  

Общински съвет - Варна реши: 

  

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за  приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в  гр.Варна, ж.к."Чайка" бл.34 по 

АОС №59/07.02.1997г. и  представляващ снек - бар, намиращ се в лявата 

част на  подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок със  

застроена площ 138,15кв.м., заедно с 3,03% идеални части от  общите части 

на сградата и от правото на строеж, при начална  тръжна цена 280 000лв., 

без включен ДДС.   

 ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,  

съдържащи:   

 1. Заявление за участие.  

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.   

 3. Информационен меморандум.   

 4. Декларация за извършен оглед на обекта.   

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия.   

 6. Декларация за конфиденциалност.   

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за  задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили  интерес за участие в 

приватизацията по Закона за  приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите  и сведенията, представляващи служебна тайна.   

 8. Стъпка за наддаване в размер на 15 000лв., без включен  ДДС.   

 9. Депозит в размер на 28 000лв., без включен ДДС, платими  по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при  

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа  на 15-я 

работен ден от обнародването на решението в  "Държавен вестник".   

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207  на XІІ-

я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне  на документ за 

платени 1 500лв., с включен ДДС, по сметка  IBAN: 

BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при "Централна  

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я  работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен  вестник".   

 При закупуване на тръжната документация следва да бъдат  

представени следните документи: документ за самоличност,  актуално 

състояние на едноличен търговец или друго  юридическо лице по 

Търговския закон, а ако документацията се  закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено  пълномощно.   

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в  запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името  /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта  на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на  Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от  

обнародването на решението в "Държавен вестник".   



 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен  ден след 

представяне на документ за закупена тръжна  документация до 15.30 часа на 

15-я работен ден от  обнародването на решението в "Държавен вестник".   

 13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от  обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 10.00  часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна.   

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване  имат 

юридически и физически лица, подали следните документи:   

 14.1. заявление за участие;   

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица  

/оригинал/ и документ за самоличност за физически лица  /копие, заверено 

от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 28  000лв., без 

включен ДДС, платими по сметка IBAN:  BG36CECB97903362150000 и BIC: 

CECBBGSF при "Централна  кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.   

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в  размер 

на 1 500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN:  BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна  кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.   

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към  

Община Варна /оригинал/;   

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община  

Варна от дирекция "Местни данъци" /оригинал/;   

 14.7. удостоверение за липса на задължения по  данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение  на Националната 

агенция за приходите /оригинал/;   

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта;   

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;   

 14.10. декларация за конфиденциалност;   

 14.11. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за  задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили  интерес за участие в 

приватизацията по Закона за  приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите  и сведенията, представляващи служебна тайна   

 14.12. БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията -  

оригинал /за юридически лица/;   

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в  несъстоятелност или в 

производство за обявяване в  несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за  юридически лица/;   

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за  лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица  /оригинал/.   

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито  предложения:   



 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от  

обнародването на решението в "Държавен вестник";   

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;   

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в  търга;   

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;   

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.   

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на  търга и 

сключването на договор за приватизация:   

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в  съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от  Наредбата за търговете и конкурсите;   

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с  

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и  конкурсите.   

 ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с  явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска,  членове: Светлан 

Златев, Снежана Донева, Красимир Маринов и  Петко Бойновски; резервни 

членове: Пламен Начков и Бранимир  Балачев и възнаграждение, съгласно 

чл.8, ал.3 от Наредбата  за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от  

членовете на комисията в размер на 100лв.   

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи  декларация за 

произхода на средствата и придружаващите я  документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа  декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и  следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол  на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на  

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или  при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник  губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът  се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена  на търга.   

 V. Възлага на адвокат - довереника на Общински съвет -  Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на  средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за  сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от  Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за  реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди  подписване на приложения към тръжната 

документация договор.   

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна  да 

подпише приложения към тръжната документация договор със  спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за  произхода на средствата 

и придружаващите я документи и  заплащане на достигнатата при търга 

цена.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  



 5056-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3,  ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от  ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и  чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое  решение №4882-6-1/53/ 25.04.2007г. за откриване на процедура  за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в  гр.Варна, 

ж.к."Чайка" бл.28 по АОС №669/12.06.1998г. и  представляващ ателие, дял 

"Б", разположено в източната част  на първи етаж от осеметажен жилищен 

блок със застроена площ  на обекта 24,22кв.м. и 0,5442% идеални части от 

общите части  и от правото на строеж, Общински съвет - Варна реши:   

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за  приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в  гр.Варна, ж.к."Чайка" бл.28 по 

АОС №669/12.06.1998г. и  представляващ ателие, дял "Б", разположено в 

източната част  на първи етаж от осеметажен жилищен блок със застроена 

площ  24,22кв.м. и 0,5442% идеални части от общи части и от  правото на 

строеж, при начална тръжна цена 25 000лв., без  включен ДДС.   

 ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,  

съдържащи:   

1. Заявление за участие.   

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.   

3. Информационен меморандум. 

4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

6. Декларация за конфиденциалност.   

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за  задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили  интерес за участие в 

приватизацията по Закона за  приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите  и сведенията, представляващи служебна тайна.   

 8. Стъпка за наддаване в размер на 1 000лв., без включен  ДДС.   

 9. Депозит в размер на 2 500лв., без включен ДДС, платими  по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при  

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа  на 15-я 

работен ден от обнародването на решението в  "Държавен вестник".   

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207  на XІІ-

я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне  на документ за 

платени 500лв., с включен ДДС, по сметка  IBAN: 

BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при "Централна  

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я  работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен  вестник".   

 При закупуване на тръжната документация следва да бъдат  

представени следните документи: документ за самоличност,  актуално 

състояние на едноличен търговец или друго  юридическо лице по 

Търговския закон, а ако документацията се  закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено  пълномощно.   



 11. Предложенията за участие в търга се депозират в  запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името  /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта  на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на  Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от  

обнародването на решението в "Държавен вестник".   

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен  ден след 

представяне на документ за закупена тръжна  документация до 15.30 часа на 

15-я работен ден от  обнародването на решението в "Държавен вестник".   

 13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от  обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 14.00  часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна.   

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване  имат 

юридически и физически лица, подали следните документи:   

 14.1. заявление за участие;   

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица  

/оригинал/ и документ за самоличност за физически лица  /копие, заверено 

от участника/;   

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 2  500лв., без 

включен ДДС, платими по сметка IBAN:  BG36CECB97903362150000 и BIC: 

CECBBGSF при "Централна  кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.   

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в  размер 

на 500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN:  BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна  кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.   

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към  

Община Варна /оригинал/;   

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община  

Варна от дирекция "Местни данъци" /оригинал/;   

 14.7. удостоверение за липса на задължения по  данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение  на Националната 

агенция за приходите /оригинал/;   

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта;    

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;   

 14.10. декларация за конфиденциалност;   

 14.11. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за  задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили  интерес за участие в 

приватизацията по Закона за  приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите  и сведенията, представляващи служебна тайна   

 14.12. БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията -  

оригинал /за юридически лица/;   



 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в  несъстоятелност или в 

производство за обявяване в  несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за  юридически лица/;   

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за  лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица  /оригинал/.   

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито  предложения:   

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от  

обнародването на решението в "Държавен вестник";    

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;   

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в  търга;   

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;   

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.   

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на  търга и 

сключването на договор за приватизация:   

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в  съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от  Наредбата за търговете и конкурсите;   

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с  

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и  конкурсите. 

  

 ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с  явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска,  членове: Бранимир 

Балачев, Аврам Тодоров, Георги Ташков и  Петко Бойновски; резервни 

членове: Пламен Начков и Светлан  Златев и възнаграждение, съгласно чл.8, 

ал.3 от Наредбата за  търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 

членовете  на комисията в размер на 100лв. 

  

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи  декларация за 

произхода на средствата и придружаващите я  документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа  декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и  следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол  на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на  

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или  при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник  губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът  се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена  на търга. 

  

 V. Възлага на адвокат - довереника на Общински съвет -  Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на  средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за  сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от  Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за  реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди  подписване на приложения към тръжната 

документация договор.   



  VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна  да 

подпише приложения към тръжната документация договор със  спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за  произхода на средствата 

и придружаващите я документи и  заплащане на достигнатата при търга 

цена.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5057-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3,  ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от  ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и  чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое  решение №4883-6-1/53/ 25.04.2007г. за откриване на процедура  за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в  гр.Варна, 

ул."Стефан Стамболов" №24 по АОС №764/  24.07.1998г. и представляващ 

гараж №7 със застроена площ на  обекта 17,16кв.м., заедно с 10,9878% 

идеални части от общите  части и правото на строеж, Общински съвет - 

Варна реши:   

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за  приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в  гр.Варна, ул."Стефан Стамболов" 

№24 по АОС №764/24.07.1998г.  и представляващ гараж №7 със застроена 

площ 17,16кв.м.заедно  с 10,9878% идеални части от общите части и 

правото на  строеж, при начална тръжна цена 10 000лв., без включен ДДС. 

  

 ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,  

съдържащи:   

 1. Заявление за участие.   

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.  

3. Информационен меморандум.     

4. Декларация за извършен оглед на обекта.   

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия.   

 6. Декларация за конфиденциалност.   

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за  задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили  интерес за участие в 

приватизацията по Закона за  приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите  и сведенията, представляващи служебна тайна.   

 8. Стъпка за наддаване в размер на 1 000лв., без включен  ДДС. 

 9. Депозит в размер на 1 000лв., без включен ДДС, платими  по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при  

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа  на 15-я 

работен ден от обнародването на решението в  "Държавен вестник".   

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207  на XІІ-

я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне  на документ за 

платени 500лв., с включен ДДС, по сметка  IBAN: 



BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при "Централна  

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я  работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен  вестник".   

 При закупуване на тръжната документация следва да бъдат  

представени следните документи: документ за самоличност,  актуално 

състояние на едноличен търговец или друго  юридическо лице по 

Търговския закон, а ако документацията се  закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено  пълномощно. 

  

 11. Предложенията за участие в търга се депозират в  запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името  /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта  на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на  Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от  

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

  

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен  ден след 

представяне на документ за закупена тръжна  документация до 15.30 часа на 

15-я работен ден от  обнародването на решението в "Държавен вестник".   

 13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от  обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 10.00  часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна.   

  14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване  имат 

юридически и физически лица, подали следните документи:   

 14.1. заявление за участие;   

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица  

/оригинал/ и документ за самоличност за физически лица  /копие, заверено 

от участника/; 

   14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 1  000лв., без 

включен ДДС, платими по сметка IBAN:  BG36CECB97903362150000 и BIC: 

CECBBGSF при "Централна  кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.   

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в  размер 

на 500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN:  BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна  кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.   

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към  

Община Варна /оригинал/;   

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община  

Варна от дирекция "Местни данъци" /оригинал/;   

 14.7. удостоверение за липса на задължения по  данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение  на Националната 

агенция за приходите /оригинал/;   

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта;     



14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 

 14.10. декларация за конфиденциалност;  

 14.11. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна  

 14.12. БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията - 

оригинал /за юридически лица/;  

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/;  

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/.  

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

  15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник";  

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;  

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

  15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;  

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

  16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация:  

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;  

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

  

 ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Светлан 

Златев, Диан Даскалов, Десислава Калоянова и Петко Бойновски; резервни 

членове: Пламен Начков и Бранимир Балачев и възнаграждение, съгласно 

чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 

членовете на комисията в размер на 100лв.  

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 

произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея, спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 

  



 V. Възлага на адвокат - довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор. 

  VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена.  

 резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

 5058-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое решение №4884-6-1/53/ 25.04.2007г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ж.к."Възраждане" между бл.53 и бл.52 и представляващ магазин за 

хранителни стоки /незавършено строителство/ със застроена площ 

38,15кв.м., Общински съвет - Варна реши: 

  

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к."Възраждане" 

между бл.53 и бл.52 и представляващ магазин за хранителни стоки 

/незавършено строителство/ със застроена площ 38,15кв.м., при начална 

тръжна цена 10 000лв., без включен ДДС. 

  ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

съдържащи:  

 1. Заявление за участие.  

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.  

 3. Информационен меморандум.  

 4. Декларация за извършен оглед на обекта.  

 5. Декларация за запознаване с тръжните условия.  

 6. Декларация за конфиденциалност.  

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол,  

за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.  

 8. Стъпка за наддаване в размер на 1 000лв., без включен ДДС. 



  9. Депозит в размер на 1 000лв., без включен ДДС, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 

работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

  10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-

я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 

платени 500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: 

BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

  При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 

представени следните документи: документ за самоличност, актуално 

състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 

Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено пълномощно. 

  11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник".  

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 

15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник".  

 13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 14.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна.  

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

юридически и физически лица, подали следните документи:  

 14.1. заявление за участие;  

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал/ и документ за самоличност за физически лица /копие, заверено от 

участника/;  

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 000лв., без 

включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 

CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.  

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 

на 500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.  

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 

Община Варна /оригинал/; 

  



 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 

Варна от дирекция "Местни данъци" /оригинал/;  

 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 

агенция за приходите /оригинал/;  

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта;  

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 

  14.10. декларация за конфиденциалност; 

  14.11. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна  

 14.12. БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията - 

оригинал /за юридически лица/;  

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/; 

  14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

  15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

  15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен денот 

обнародването на решението в "Държавен вестник";  

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;  

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

  15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;  

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

  16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация:  

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;  

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

  ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Бранимир 

Балачев, Тодор Мутафов, Ради Радев и Петко Бойновски; резервни членове: 

Пламен Начков и Светлан Златев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 

Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 

комисията в размер на 100 лв.  

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 

произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 



 провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 

  

 V. Възлага на адвокат - довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор  

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена.  

 резултати от поименно явно гласуване:  

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

  

 5059-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

свое решение №4885-6-1/53/ 25.04.2007г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

кв.Галата, ул."Капитан І-ви ранг Георги Купов" №37 по АОС №681/ 

25.06.1998г. и представляващ ресторант на първи етаж от двуетажна сграда 

със застроена площ 194,60кв.м., три броя изби и стълбище с обща площ 

51,35кв.м. и 42,38% идеални части от общите части на сградата и от правото 

на строеж върху общинска земя, представляваща УПИ ІІІ, кв. 5 по плана на 

квартал "Галата" с площ 3265 кв.м., Общински съвет - Варна реши:  

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, кв.Галата, ул."Капитан 

І-ви ранг Георги Купов" №37 по АОС №681/25.06.1998г. и представляващ 

ресторант на първи етаж от двуетажна сграда със застроена площ 

194,60кв.м., три броя изби и стълбище с обща площ 51,35кв.м. и 42,38% 

идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху 

общинска земя, при начална тръжна цена 100 000лв., без включен ДДС. 

  ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

съдържащи: 

  

 1. Заявление за участие.  

 2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.  



 3. Информационен меморандум.  

 4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

  5. Декларация за запознаване с тръжните условия.  

 6. Декларация за конфиденциалност.  

 7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

  8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв., без включен ДДС. 

  9. Депозит в размер на 10 000лв., без включен ДДС, платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 

работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник".  

 10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-

я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 

платени 1 500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: 

G35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна 

банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването 

на решението в "Държавен вестник".  

 При закупуване на тръжната документация следва да бъдат 

представени следните документи: документ за самоличност, актуално 

състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 

Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено пълномощно. 

  11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник".  

 12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 

15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

  13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 10.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна.  

 14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

юридически и физически лица, подали следните документи:  

 14.1. заявление за участие;  

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал/ и документ за самоличност за физически лица /копие, заверено от 

участника/;  

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв., без 

включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 



CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.  

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 

на 1 500лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 

BIC: CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/.  

 14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към 

Община Варна /оригинал/;  

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община 

Варна от дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 

  14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 

агенция за приходите /оригинал/;  

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

  14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;  

 14.10. декларация за конфиденциалност; 

  14.11. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна  

 14.12. БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията - 

оригинал /за юридически лица/;  

 14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/;  

 14.14. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/.  

 15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник";  15.2. са подадени в 

незапечатан или прозрачен плик; 

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи.  

 16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация:  

 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

  16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

 изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

  ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Диана Габровска, членове: Бранимир 

Балачев, Тодорка Павлова, Иван Иванов и Петко Бойновски; резервни 



членове: Пламен Начков и Светлан Златев и възнаграждение, съгласно чл.8, 

ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 

членовете на комисията в размер на 100лв. 

  

 ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 

произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 

  

 V. Възлага на адвокат - довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор.  

 

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга 

цена.  

 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/ 



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 

№ 55/13.06.2007 г. 

по точка пета  от дневния ред 

  

  

 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Социални дейности и жилищна политика" относно: 

  

 - отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

граждани;  

 - поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 4877-

4(53)/25.04.2007г. 

  

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА - Председател ПК "Социални дейности и  

жилищна политика" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 5060-5.На основание чл. 21, ал. 1, т.6 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 № 4774-2/52/16.03.2007 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 - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 

  

 5061-5.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 № 

4774-2/52/16.03.2007 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.  

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

  

 5062-5.На основание чл. 62, ал. 2 АПК, Общински съвет - Варна 

допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 4877-4 по 

Протокол № 53 от 25.04.2007г. като вместо името Иван Маринов Иванов, да 

се чете: Мартин Иванов Маринов ЕГН ********** от гр. Варна, жк. 

"Вл.Варненчик" бл.308, вх.8, ап.151.  

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

  

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

  

 5063-5.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 

ЗОС и предложение на Кмета на община Варна с вх. № РД-7-

9302(43)30.05.2007г., и с цел задоволяване на неотложни социални нужди на 

територията на Община Варна и във връзка с спечелен проект и финансова 

подкрепа по Програма ФАР - МТСП съгласно договор BG 2004/016 - 

711.01.02 за разкриване на "защитено жилище" за рискови групи, Общински 

съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху имоти - 

частна общинска собственост, представляващи: апартамент №1, находящ се 

в гр. Варна, ж.к "Възраждане" бл. 79, вх. А, ет. 1, описан в АОС № 

4347/14.05.2007г. и апартамент № 10, находящ се в гр. Варна, ж.к 

"Възраждане" бл. 79, вх. Б, ет. 1, описан в АОС №4343/14.05.2007г. за срок 

от 5 години в полза на Сдружение "Гаврош", със седалище и адрес на 

управление : гр. Варна, ул. "Войнишка" № 3А.  

 1) Безвъзмездно право на ползване се учредява само и изключително 

за разкриване на "защитени жилища" за деца и младежи, напускащи 

специализираните институции.  

 2) Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване 

със Сдружение "Гаврош", както и осъществяването на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на 

Общински съвет - Варна. 

  резултати от поименно явно гласуване:  

 /за - 29, против - 4, въздържали се - 6, отсъстват - 13/ 

  

 Решението не се приема. 

  

 

 5064-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка 



с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

94.Д(112)07.06.2007г. Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане 

на персонална пенсия на децата Ваня Маноилова Манолова ЕГН ********** 

и Ивайло Маноилов Манолов ЕГН ********** от гр. Варна, ул. "Неофит 

Рилски" № 20 А.  

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

  

 5065-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка 

с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

94.Н(98)06.06.2007г. Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане на 

персонална пенсия на детето Желязка Савова Алекова ЕГН ********** от 

гр. Варна, ул. "Найчо Цанов" № 81.  

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

  

        ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

  

        РЕШЕНИЕ № 5060-5(55)/13.06.2007 г.  

  

 1) ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА КАЛИНОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Фредерик Жолио Кюри" бл.51, вх.А, ап.29, молба вх.№ СДЖ-

7-94.Й/6/15.05.2007 Г. - лицето е семейно; доходите се формират единствено 

от пенсиите на двамата съпрузи, същите са крайно недостатъчни за 

покриване на комунално-битовите разходи, тъй като лекарствата, които 

ползват не се реимбурсират от НЗОК - отпуска 300 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности;  

 2) ГАЛИНА ПЕНКОВА ПЕТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", бл.22, вх.15, ап.3, молба вх.№ СДЖ-7-94.Г/14/15.05.2007 г. 

- лицето е студентка, в процес на развод; г-жа Петрова сама се грижи за 

малолетното си дете; доходът й се формира единствено от социални 

помощи; към момента бащата не осигурява никакви средства за отглеждане 

на детето - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности;  

 3) ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Мир" бл.12, вх.Б, ап.3, молба вх.№ ОС-7-94.Е/14/25.04.2007 г. - лицето е 

вдовица; доходът се формира единствено от пенсия; съжителства с единия 

си внук, който е с над 90% ТНР в едностайно жилище при лоши санитарно-

хигиенни условия - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

  4) НЕНЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ - ЕГН **********, с.Тополи, 

ул."Николай Христов" № 86, молба вх.№ ОС-7-94.Н/17/24.04.2007 г. - 

лицето е с 50% ТНР; доходът му се формира единствено от пенсия; живее 

сам; не може да разчита на разширения семеен кръг за подкрепа - отпуска 



400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности;  

 5) ЕКАТЕРИНА ОРЛИНОВА МАРИНОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Боян Илиев" № 23А, молба вх.№ РД-6-94.Е/69/22.06.2006 г. - 

лицето живее на съпружески начала с бащата на двете си малолетни деца, 

едното от които е със 78% ТНР (инсулинозависим захарен диабет); доходът 

на семейството се формира единствено от социални помощи и 

интеграционни добавки - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

  6) ГОРАНКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Поп Христо Върбанов" № 1А, молба вх.№ СДЖ-7-94.Г/15/21.05.2007 г. - 

лицето е вдовица; съпругът й е починал на 03.04.2007 г., а с решение № 

4874-4, т.40 от протокол 53/25.04.2007 г. му е отпусната парична помощ в 

размер на 200 лв.; за лечението и погребението са взети пари назаем; 

къщата, която обитават е в лошо техническо състояние и се нуждае от 

основен ремонт - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

омунално-битови потребности;  

 7) ОВСАННА МИКАЕЛОВА БОЕВА- ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Подвис" бл.26, вх.Б, ап.4, молба вх.№  СДЖ-7-94.О/4/23.05.2007 г. - 

лицето е пенсионер; вдовица  от 8 години; през м.март 2005 г. е преживяла 

тежък мозъчен  инсулт, последван от продължително възстановяване; 

доходът  й се формира единствено от пенсия; съжителства с  единствената 

си дъщеря, която е несемейна и безработна;  същата не може да започне 

работа, тъй като обгрижва майка  си - отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 8) МИГЛЕНА МЛАДЕНОВА АНТОНОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Крайезерна" № 7, молба вх.№  ОС-7-94.М/24/11.05.2007 г. - 

лицето е самотна майка с едно  малолетно дете на 6 години; детето е с 

РЕЛК; семейството  живее в склад към хранителен магазин, в който г-жа  

Антонова полага почасов труд; мръсния канал минава през  стаята, в която 

живеят, няма самостоятелен санитарен възел  и баня; Фондация "Вяра, 

надежда и любов" подпомагат  семейството с хранителни продукти - 

отпуска 1000 лв. за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 9) МИГЛЕНА РОСЕНОВА МИТЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Вл.Варненчик", бл.404, вх.1, ап.14, молба вх.№  РД-6-

94.М/348/11.12.2006 г. - лицето е вдовица; живее в  двустайно общинско 

жилище, заедно със сина си и внука си;  към момента няма никакви доходи; 

г-жа Митева има 4 деца,  но всичките са с непостоянна работа и не могат да 

й  оказват финансова подкрепа - отпуска 200 лв. за  задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови  потребности;   

 10) ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ПАНАЙОТОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Тодор Влайков" бл.12, вх.А, ап.20, молба вх.№  РД-6-



94.П/208/28.12.2006 г. - лицето е със 75% ТНР;  семейно, в процес на развод; 

от настоящия си брак има едно  дете, което живее при него и друго от 

предишен брак, за  което плаща ежемесечна издръжка; доходът на г-н 

Панайотов  се формира единствено от пенсия и интеграционни добавки -  

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 

потребности;   

 11) СЕВДА МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Доброволци" бл.3, ап.105, молба вх.№  РД-7-94.С/10/10.01.2007 г. - 

лицето е самотна майка с 3  малолетни деца; безработна; без квалификация; 

с влошен  здравен статус; семейството съжителства с брата и снахата  на г-

жа Илиева, чиито доходи също се формират единствено  от социални 

помощи - отпуска 300 лв. за задоволяване на  основни жизнени и 

комунално-битови потребности;   

 12) ЗЛАТКА СЛАВОВА СТОЙЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Боян Илиев" № 23, молба вх.№ РД-7-94.З/2/15.01.2007 г.  - лицето е със 

100% ТНР с чужда помощ; доходът се формира  единствено от пенсия; г-жа 

Стойчева е лежащо болна;  обгрижва я дъщеря й, която е неин личен 

асистент; поради  хроничен недостиг на средства, семейството има 

натрупани  задължения към ВиК и Електроразпределение - отпуска 300  лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 13) ФИДАНКА АСЕНОВА ЛЮБОМИРОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.35, вх.1, ап.5, молба вх.№  РД-7-

94.Ф/4/23.01.2007 г. - лицето е самотна майка с едно  непълнолетно и едно 

пълнолетно дете; семейството  съжителства заедно с майката и семейството 

на брата на  г-жа Любомирова; доходът се формира от социални помощи; в  

жилището е прекъснато ел.захранването от 6-7 години -  отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 14) ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ЧАКЪРОВ - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Горна студена" № 62, молба вх.№  ЗР-7-94.В/2/24.01.2007 г. - 

лицето е вдовец; съжителства с  двамата си сина, като единия е семеен, а 

другия -  разведен, самотен родител с дете на 15 години; г-н Чакъров  е 

безработен, с регистрация в Бюрото по труда; съпругата  му е починала на 

19.01.2007 г.; лечението и погребението  са довели до трайна финансова 

невъзможност да покриват  комунално-битовите си нужди - отпуска 300 лв. 

за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 15) ЮНЗИЛЕ КЯМИЛ ИБРЯМ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Светослав Минков" № 40, молба вх.№  РД-7-94.Ю/8/25.01.2007 г. - 

лицето е разведено; работи  срещу минимално възнаграждение; има един 

непълнолетен син;  семейството живее в една стая в лошо техническо 

състояние  и при лоши хигиенно-битови условия; доходът се формира  

единствено от минималната работна заплата на г-жа Ибрям -  отпуска 200 

лв. за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности;   



 16) ПЕНКА АСЕНОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Княз Черказки" № 57, молба вх.№  РД-7-94.П/15/29.01.2007 г. - лицето е 

вдовица с 6 деца,  две от които са безработни; синът й е с психично  

заболяване; доходът на г-жа Иванова се формира единствено  от пенсия; тя 

и децата обитават две стаи от жилище при  крайно мизерни битови условия; 

на 25.01.2007 г. е починал  съпругът й, парите за погребението са взети 

назаем -  отпуска 200 лв. за частично покриване на разходи по  погребение;   

 17) ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Доброволци" вх.1, ап.81, молба вх.№  РД-7-94.Е/21/08.02.2007 г. - 

лицето е самотна майка с две  малолетни деца; г-жа Иванова е в рискова 

социална група -  без квалификация и трудови навици; съжителства с  

родителите си и двамата си братя; бащата е с ампутиран  долен крайни, а 

майката - пенсионер по болест; доходите на  семейството са от социални 

помощи - отпуска 300 лв. за  задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови  потребности;   

 18) АНТОАНЕТА КОСТОВА АНТОНОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Княз Черказки" № 57, молба вх.№  РД-7-94.А/34/06.02.2007 г. - 

лицето е самотна майка с едно  малолетно дете; съжителства с родителите 

си; доходът се  формира единствено от семейни помощи за деца; г-жа  

Антонова е с диагноза "инсулинозависим захарен диабет" -  отпуска 300 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 19) СТОЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Евлоги Георгиев" бл.21, вх.В, ап.31, молба вх.№  СДЖ-7-

94.С/7/31.01.2007 г. - лицето е със 71% ТНР;  съжителства с майка си, която 

е с над 91% ТНР; доходите на  семейството се формират от двете инвалидни 

пенсии; г-н  Петков е преосвидетелстван от ТЕЛК - отпуска 200 лв. за  

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 20) ИВАН ЙОРДАНОВ КАТЕЛИЕВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Кирил Пейчинов" бл.2, ап.17, молба вх.№  СДЖ-7-94.И/6/27.02.2007 г. - 

лицето е с 50% ТНР; доходът  се формира единствено от инвалидна пенсия; 

съжителства със  сина си в стая и кухня; в апартамента няма ток, поради  

неплатени сметки; социалния статус на г-н Кателиев е много  нисък; не 

може да посреща ежедневните си нужди от храна,  лекарства и комунално-

битови нужди - отпуска 200 лв. за  задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови  потребности;    

 21) ВАЛЕНТИНА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.32, вх.1, ет.8, ап.38,  молба вх.№ СДЖ-7-

94.В/10/26.02.2007 г. - лицето е семейно;  има 3 малолетни деца; 

семейството обитава двустайно  общинско жилище; доходът се формира 

единствено от социални  помощи; общинското жилище се нуждае от 

основен ремонт -  отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и  

комунално-битови потребности;   



 22) ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Карамфил" бл.15, вх.В, ет.8, ап.115, молба вх.№  ОС-7-94.И/6/23.02.2007 

г. - лицето е с 95% ТНР с чужда  помощ (ампутация на долен крайник); не 

може самостоятелно  да се самообслужва; доходите се формират единствено 

от  пенсия; г-н Иванов има двама сина, които са пълнолетни, но  не 

поддържа връзка с тях - отпуска 500 лв. за задоволяване  на основни 

жизнени и комунално-битови потребности;   

 23) ВЕСЕЛИН ПЕНКОВ АТАНАСОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Младост" бл.148, вх.4, ет.4, ап.59, молба вх.№  РД-7-94.В/49/07.03.2007 

г. - лицето е разведено; има  определени 95% ТНР; месечният доход се 

формира единствено  от пенсия; съжителства с майка си, която е  вдовица-

пенсионер; обитават собствено жилище, което е в  много лошо техническо 

състояние; г-н Атанасов има двама  сина, за които ежемесечно изплаща 

издръжка; единият от тях  тази година е абитуриент - отпуска 500 лв. за 

задоволяване  на основни жизнени и комунално-битови потребности;   

 24) ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Чайка" бл.29, вх.А, ап.50, молба вх.№  СДЖ-7-

94.Т/4/02.04.2007 г. - лицето е с 87% ТНР; доходът  се формира единствено 

от пенсия; съжителства с  единствената си дъщеря, която е самотна майка с 

едно  малолетно дете; дъщеря й самотна майка с едно малолетно  дете - 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално-битови 

потребности;   

 25) ДЕМИР МИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Кракра" № 2, молба вх.№ СДЖ-7-94.Д/11/22.03.2007 г. -  лицето е 

несемейно; завършил е ДОВДЛРГ "Княгиня Надежда";  учи във Варненски 

свободен университет; предстоят му  държавни изпити; живее при приятели 

в кв."Младост";  доходите му са непостоянни - отпуска 300 лв. за  

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 26) МИХАИЛ ГЕНЧЕВ ИВАНОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Народни будители" бл.77, вх.В, ап.1, молба вх.№  СДЖ-7-

94.М/12/26.03.2007 г. - лицето е с 90% ТНР с чужда  помощ; съпругата му е 

с 80% ТНР; обитават гарсониера на  свободен наем при липса на мебели и 

лоши хигиенни условия;  доходът се формира единствено от пенсия - 

отпуска 400 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 27) РАЙНА ИВАНОВА ЕНЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Копнеж" № 1, молба вх.№ ОС-7-94.Р/5/22.03.2007 г. -  лицето обитава 

общинско жилище, в което само една от  стаите е обитаема, тъй като 

останалата част е в лошо  техническо състояние; доходът се формира 

единствено от  социални помощи - отпуска 500 лв. за задоволяване на  

основни жизнени и комунално-битови потребности;   

 28) ДАНИЕЛ КОСТОВ СПИРОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Кракра" № 2, молба вх.№ СДЖ-7-94.Д/12/22.03.2007 г. -  лицето е 



завършил ДОВДЛРГ "Княгиня Надежда"; няма  постоянни доходи; живее на 

свободен наем; няма роднини,  израстнал е по домовете - отпуска 300 лв. за 

задоволяване  на основни жизнени и комунално-битови потребности;   

 29) СЛАВКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  жк 

"Вл.Варненчик" бл.20, вх.13, ап.18, молба вх.№  ОС-7-94.С/12/12.03.2007 г. - 

лицето има определени 60 %  ТНР; чака преосвидетелстване от ТЕЛК; към 

момента няма  никакви доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на  основни 

жизнени и комунално-битови потребности;   

 30) ГИНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Боян Илиев" № 11, молба вх.№ СДЖ-7-1000/32/05.03.2007  г. - лицето е 

семейно; има определени 38 % ТНР;  семейството обитава общинско 

жилище; доходът им се формира  единствено от социални помощи; 

съжителстват с  непълнолетната си дъщеря, а останалите три деца са  

пълнолетни и безработни - отпуска 100 лв. за задоволяване  на основни 

жизнени и комунално-битови потребности;   

 31) АЛБЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Браила" № 13, молба вх.№ ОС-7-94.А/13/14.03.2007 г. -  лицето е 

самотна майка с три малолетни деца; бащата не  съжителства с тях и не 

оказва никаква материална подкрепа;  г-жа Иванова съжителства с 

родителите си, които работят по  НП"ОСПОЗ" на минимално трудово 

възнаграждение; през месец  декември 2006 г. едно от децата пада от 3 етаж 

в резултат,  на което получава черепно-мозъчна травма; доходите на -  г-жа 

Иванова са от социални помощи - отпуска 500 лв. за  задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 32) РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.402, вх.13, ап.265, молба  вх.№ ОС-7-

94.Р/4/15.03.2007 г. - лицето има 60 % ТНР;  доходът й се формира 

единствено от пенсия; съжителства с  майка си и сестра си, които са обект 

на социално  подпомагане; обитават общинско жилище - отпуска 500 лв. за  

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 33) САШО СТАЙКОВ ДИМИТРОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Гургулят" № 13, молба вх.№ РД-7-94.С/104/04.04.2007 г.  - лицето има 

46 % ТНР; съпругата му е с 87 % ТНР; доходът  на семейството се формира 

от социални интеграционни  добавки и пенсията на съпруга - отпуска 200 

лв. за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 34) НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Възраждане" бл.24, вх.5, ап.21, молба вх.№  РД-7-

94.Н/76/04.04.2007 г. - лицето е самотна майка с едно  малолетно дете; 

обитават едностайно жилище на свободен  наем; към момента г-жа 

Димитрова няма никакви доходи;  насочена е към ТД"Бюро по труда" с цел 

намиране на  подходяща трудова заетост - отпуска 200 лв. за  задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   



 35) ПАРАСКЕВА ГРИГОРОВА КАСАБОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Петър Райчев" бл.36, вх.В, ап.63, молба вх.№  СДЖ-7-

94.П/9/16.04.2007 г. - лицето е с 97 % ТНР  /онкологично заболяване/; ползва 

инвалидна количка и не  излиза от дома си; доходът й се формира 

единствено от  пенсия; получава храна от Домашен социален патронаж, към  

който има задължения за три месеца - отпуска 500 лв. за  задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 36) ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА РУСЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Вл.Варненчик" бл.405, вх.7, ап.86, молба вх.№  СДЖ-7-

94.В/15/26.04.2007 г. - лицето е с над 91 % ТНР;  доходът й се формира 

единствено от пенсия; обитава  общинско жилище; ползва медикаменти, 

част от които не се  реимбурсират от НЗОК - отпуска 300 лв. за 

задоволяване на  основни жизнени и комунално-битови потребности;   

 37) АНТОАНЕТА КОСТОВА ПАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Чайка" бл.52, вх.А, ап.9, молба вх.№  СДЖ-7-94.А/15/25.04.2007 г. - 

лицето е разведено; има  определени 81 % ТНР /Болест на Рейно- напреднал 

стадий/;  доходът й се формира единствено от пенсия; обитава стая от  

жилището на дъщеря си, която е безработна с протокол на  ЛКК от 

психиатричен диспансер; родителите й са пенсионери  с ниски пенсии и не 

са в състояние да й окажат материална  подкрепа- отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни  жизнени и комунално-битови потребности;   

 38) ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Кракра" № 2, молба вх.№  СДЖ-7-94.Д/13/22.03.2007 г. - 

лицето е ученик в 9-ти клас;  средствата му са недостатъчни за прехрана, 

облекло и  учебни пособия; не поддържа връзка с биологичните си  

родители - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни  жизнени и 

комунално-битови потребности;   

 39) АНА АГОП КУЮМДЖИЯН - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Възраждане" бл.67, вх.1, ет.1, ап.3, молба вх.№  СДЖ-7-94.А/16/31.05.2007 

г. - лицето е несемейно;  съжителства с майка си, която има определени 90% 

ТНР; г-жа  Куюмджиян е неин личен асистент; затрудненото финансово  

положение произтича от необходимостта ежедневно да бъдат  закупувани 

санитарни материали - отпуска 300 лв. за  задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови  потребности;   

 40) АБИБЕ ЯШАР РАИМ - ЕГН **********, гр.Варна,  ул."Арда" № 

4, молба вх.№ РД-7-94.А/53/20.02.2007 г. -  лицето е самотна майка с едно 

малолетно дете; семейството  съжителства с бабата на г-жа Раим; доходите 

се формират  единствено от социални помощи; през м.февруари 2007 г.  

детето постъпва в МБАЛ "Св.Марина" за лечение; в резултат  на 

последващо лечение лицето изпаднала във финансова  нестабилност - 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни  жизнени и комунално-битови 

потребности;   



  41) ИВАН НАСКОВ АСЕНОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Пробуда" № 150, молба вх.№ РД-7-94.И/24/15.02.2007 г.  - лицето е 

несемейно; съжителства с родителите си; г-н  Асенов е безработен, с 

регистрация в Бюрото по труда;  доходът му се формира единствено от 

месечна социална помощ  - отпуска 100 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и  комунално-битови потребности;   

 42) ДИМЧО ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Никола Корчев" № 2, молба вх.№  СДЖ-7-94.Д/16/15.05.2007 г. - лицето 

е пенсионер; живее  сам; доходът се формира единствено от пенсия, която е  

крайно недостатъчна за задоволяване на комунално-битовите  му 

потребности; г-н Костадинов страда от тежка хипертония,  за която е 

необходимо да провежда медикаментозна терапия;  в резултат на 

закупуването на лекарства, лицето е  изпаднало във финансова нестабилност 

- отпуска 300 лв. за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 43) ЕЛЕНА ЩЕРЕВА МАРИНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик", ул."Гургулят" № 19А, молба вх.№  СДЖ-7-

1000/62/08.05.2007 г. - лицето съжителства на  семейни начала с бащата на 

6-те си непълнолетни деца, 4 от  които живеят при тях; бащата е с 

безработен, с регистрация  в Бюрото по труда; доходът се формира 

единствено от  социални помощи и семейни помощи за деца - отпуска 300 

лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 44) АНТОНИЯ ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Георги Живков" бл.22, ет.1, молба вх.№  РД-7-

94.А/3/04.01.2007 г. - лицето е самотна майка на три  малолетни деца; 

обитава стая от къща; съжителства с баба  си, която е пенсионерка и не е в 

състояние да й помага -  отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и  комунално-битови потребности;   

 45) СТОЯН ДИМОВ ДИМОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  ул."Борис 

Игнатов" № 9, молба вх.№  СДЖ-7-94.С/17/15.05.2007 г. - лицето е семейно; 

доходът се  формира единствено от пенсия; обитават стара къща в лошо  

техническо състояние; съпругата му е със 100% ТНР с чужда  помощ; 

консултирани са за възможността да се обърнат към  НПО за предоставяне 

на услугата «Социален асистент», тъй  като нямат близки, отговарящи на 

условията за «Личен  асистент» - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни  

жизнени и комунално-битови потребности;   

 46) ФАНКА ГЕОРГИЕВА ПАМБУКОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."27 юли" № 1, вх.Б, ет.2, ап.2 , молба вх.№  СДЖ-7-

94.Ф/1/12.03.2007 г. - лицето е пенсионер; доходът й  се формира 

единствено от пенсия; поради липса на жилище  съжителства в апартамента 

на брат си, който също е  пенсионер; лицето е с влошено здравословно 

състояние;  ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК  - 



отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 

потребности;   

 47) РУСКА РАФАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Д-р Селименски" бл.1, вх.Б, ап.24, молба  вх.№ СДЖ-7-

94.Р/1/23.01.2007 г. - лицето е разведено, с 3  деца, две от които са 

непълнолетни; има 71% трайно  намалена работоспособност (ТНР); 

доходите се формират от  пенсия и семейни помощи за деца - отпуска 300 

лв. за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности; 

   48) ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Трошево", ул."Радост" бл.2, вх.В, ет.1, ап.4  , молба вх.№ ОС-

7-94.Б/20/04.05.2007 г. - лицето е  разведено, с 90% ТНР; доходът му се 

формира единствено от  пенсия; не притежава движима и недвижима 

собственост,  която да бъде източник на допълнителни доходи - отпуска  200 

лв. за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 49) НАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Милосърдие" 37, бл.9А, вх.А, ап.13, ет.2, молба вх.№  СДЖ-7-

94.Н/8/09.05.2007 г. - лицето е пенсионер, с 50%  ТНР; доходът се формира 

единствено от пенсия; съжителства  в общинско жилище със сестра си, 

която е с ТНР с чужда  помощ и племенник, който е безработен - отпуска 

200 лв. за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 50) МАРИНКА ПАВЛОВА ФИЛИПОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна,  ул."Георги Стаматов" 1, вх.6, ет.2, ап.26, молба вх.№  СДЖ-7-

94.М/13/26.03.2007 г. - лицето е несемейно,  безработно; единственият 

близък роднина се явява леля й, с  която съжителства в едностайно 

ведомствено жилище при лоши  комунално-битови условия; леля й е 

пенсионер с 84% ТНР;  живее на границата на абсолютната бедност - 

отпуска 300  лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 51) БОРЯНА ИВАНОВА ЙОЦОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  жк" 

Чайка" бл.51, вх.А, ет.4, ап.21, молба вх.№  СДЖ-7-94.Б/3/25.04.2007 г. - 

лицето е несемейно;  съжителства с баща си, който е пенсионер; жилището, 

което  обитават е в лошо техническо и хигиенно състояние; по  стените има 

мухъл; дограмата подлежи на ремонт; в банята  има течове; жилището се 

нуждае от основен ремонт; бащата  на лицето е претърпял операция, за 

което е теглен кредит -  отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени 

и  комунално-битови потребности;   

 52) ИЛИНА СЛАВЧЕВА СПАСОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Дрин" 31, вх.Б, ет.3, ап.7, молба вх.№  СДЖ-7-94.И/11/19.04.2007 г. - 

лицето е самотна майка с  едно непълнолетно дете; безработна, с 

регистрация в "Бюро  по труда"; по професия е куклена актриса; до 

раждането на  детето е работила по специалността, но към момента не може  

да намери постоянна работа, с оглед на влошеното  здравословно състояние 



на детето; семейството живее на  свободен наем в жилище в лошо санитарно 

и техническо  състояние; баща й е починал, а майка й е пенсионер и не  

може да й оказва финансова подкрепа доходът се формира  единствено от 

социални помощи - отпуска 500 лв. за  задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови  потребности;   

 53) АТАНАС ИВАНОВ КОЛЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик" бл.4, вх.4, ет.5, ап.59, молба вх.№  СДЖ-7-

94.А/12/17.04.2007 г. - лицето е разведено; има  протокол ЛКК от 

психиатричен диспансер; съжителства с  родителите си; не притежава 

движимо и недвижима  собственост, която да бъде източник на 

допълнителни  доходи; прехранва се, като събира и предава вторични  

суровини - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни  жизнени и 

комунално-битови потребности;     

54) МИГЛЕНА ТОДОРОВА ЖЕЛЕЗОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, кв.Виница, ул."Александър Кръстев" № 10, молба  вх.№ РД-7-

94.М/151/10.05.2007 г. - лицето е семейно с 4  непълнолетни деца; 

безработно, с регистрация в Бюрото по  труда; обитават наследствено 

жилище при лоши  санитарно-хигиенни условия; доходът на семейството се  

формира единствено от минимална работна заплата на съпруга  и социални 

помощи - отпуска 500 лв. за задоволяване на  основни жизнени и 

комунално-битови потребности;   

 55) ЕЛЕНА АНГЕЛОВА МИТЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 6, молба  вх.№ОС-7-94.Е/9/26.03.2007 

г. - лицето е с 6 деца, 4 от  които непълнолетни, едното от които е с 50% 

РЕЛКК -  бронхиална астма; и двамата родители са безработни;  доходът се 

формира от социални помощи и помощи за деца -  отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 56) МИХАИЛ ЯНЧЕВ АТАНАСОВ - ЕГН **********,  

гр.Варна,ул."Станислав Доспевски" № 7, молба вх.№  РД-7-

94.М/13/15.01.2007 г. - лицето съжителства на семейни  начала с майката на 

трите си деца; безработен, с  регистрация в Бюрото по труда; доходите на 

семейството се  формират единствено от социални помощи; имат 

неизплатени  задължения към Електроразпределение; големите деца  

посещават учебни занятия, но поради липса на средства не  могат да закупят 

необходимите пособия и учебници - отпуска  200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 57) СТОЯНКА АТАНАСОВА ДИМОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Акад. Методи Попов" № 14, ет.1, ап.2, молба вх.№  СДЖ-7-

94.С/14/25.04.2007 г. - лицето е пенсионер; доходът  се формира единствено 

от пенсия; обитава една стая от  апартамент при лоши санитарно-хигиенни 

условия; има  неизплатени задължения към Енергоснабдяване и ВиК; живее 

в  стая от жилище, собственост на внучката й, но предстои да  го напусне, 



тъй като семейството й се е увеличило -  отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 58) ДОБРИ ПЕТРОВ РАДЕВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Народни будители" № 43, ет.1, ап.1, молба вх.№  СДЖ-7-

94.Д/17/30.05.2007 г. - лицето е с 90% ТНР; доходът  се формира единствено 

от пенсия; живее в едностайно  общинско жилище при лоши санитарно-

хигиенни условия -  отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и  

комунално-битови потребности;   

 59) АЛБЕНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Пробуда" № 189, молба вх.№ ОС-7-94.А/24/25.04.2007 г.  - лицето е 

семейно, с 6 пълнолетни деца; двамата съпрузи  са с 50% трайно намалена 

работоспособност (ТНР);  съжителства с най-малките си дъщери, които са 

самотни  майки - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и 

комунално-битови потребности;   

 60) ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Д-р Селименски" № 97, молба вх.№  РД-7-94.П/56/18.04.2007 

г. - лицето е семейно, с 6 деца,  от които 2 непълнолетни и 4 малолетни; 

единственият доход  на семейството се формира от семейни помощи; 

живеят при  лоши санитарно-хигиенни условия; имат неизплатени  

задължения към Електроразпределение - отпуска 300 лв. за  задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 61) ТАМЕР ЮМЕР АЛИОСМАН - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Самарско знаме" № 40, молба вх.№  СДЖ-7-94.Т(5)/26.05.2007 г. - 

лицето е с 66% ТНР;  съжителства с майка си, която е с 90% ТНР и сестра си 

-  92% ТНР; нямат източници на доходи; семейството е обект на  социално 

подпомагане - отпуска 300 лв. за задоволяване на  основни жизнени и 

комунално-битови потребности;   

 62) РОЗА СЪБИНОВА ИСМАИЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Вл.Варненчик", ул."Гургулят" № 13, молба вх.№  РД-7-

94.Р/70/13.04.2007 г. - лицето е многодетна майка;  две от децата са 

непълнолетни; обитават жилище в лошо  техническо състояние; най-

малкото дете често боледува и му  предстои да бъде ученик, но г-жа 

Исмаилова няма средства,  за да го запише в предучилищна група - отпуска 

300 лв. за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 63) ДОНКА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Станислав Доспевски" № 9, молба вх.№  РД-7-94.Д/108/15.05.2007 г. - 

лицето е самотна майка с две  непълнолетни деца; доходът се формира от 

социална помощ;  обитават стая в лошо техническо състояние; лицето  

съжителства на семейни начала с Ангел Стефанов, който е с  50% ТНР - 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни  жизнени и комунално-битови 

потребности;   



 64) ДОНКА ГЕОРГИЕВА ЖИВКОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Станислав Доспевски" № 9, молба вх.№  РД-7-94.Д/114/29.05.2007 г. - 

лицето е семейно, с две  малолетни деца; доходът се формира от социални 

помощи;  семейството обитава една стая при лоши хигиенно-битови  

условия; имат неизплатени задължения към Енергоснабдяване  и ВиК - 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени  и комунално-битови 

потребности;   

 65) МАРГАРИТА БОЖКОВА МИХАЙЛОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна,ул."Боян Илиев" № 9 , молба вх.№  РД-7-94.М/155/14.05.2007 г. - 

лицето е самотна майка с две  малолетни деца; съжителства с родителите си; 

обитават две  стаи при лоши хигиенно-битови условия и липса на санитарен  

възел; доходът се формира от социални помощи - отпуска 200  лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - РОСИЦА РУСЕВА АНДРЕЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

кв."Аспарухово", ул."Сергей Румянцев" № 6, молба вх.№  ОС-7-

94.Р/10/17.04.2007 г. - лицето е разведено,  безработно; обгрижва майка си, 

която е с 94% ТНР с чужда  помощ; отглежда сама двете си малолетни деца; 

единственият  й доход са социалните помощи; жилището е в лошо 

техническо  състояние и почти необитаемо - отпуска 300 лв. за  

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - ЦВЕТАНКА МИТКОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Вл.Варненчик" бл.404, вх.15, ет.2, ап.213, молба вх.№  РД-7-

94.Ц/12/05.03.2007 г. - лицето е семейно; има  определени 68% трайно-

намалена работоспособност (ТНР);  съпругът й е със 75% ТНР; доходът се 

формира от двете  инвалидни пенсии; съжителства на посочения адрес в  

общинско жилище заедно с трите си деца и трите си внучета  - отпуска 200 

лв. за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 - ЛЮДМИЛА ЕВГЕНИЕВНА ДИМИТРОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Антон Франгя" № 56, молба  вх.№ РД-7-

94.Л/14/05.02.2007 г. - лицето е безработно,  съпругът й е без постоянни 

доходи; имат две непълнолетни  деца; съжителства с родителите на съпруга 

си при лоши  санитарно хигиенни условия -- отпуска 200 лв. за  

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - ИЗАБЕЛА ХАМПАРЦУНОВА БАБИКЯН - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Възраждане" бл.60, вх.1, ет.8, ап.24, молба  вх.№ СДЖ-7-

94.И/12/26.04.2007 г. - лицето е разведено;  съжителства със семейството на 

единия си син и своята  майка; г-жа Бабикян има определени 71-90% ТНР; 

жилището,  което обитава се нуждае от ремонт - отпуска 200 лв. за  

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - ЗЮМБЮЛКА САШЕВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Вл.Варненчик", ул."Станислав Доспевски" № 1, молба  вх.№ РД-7-

94.З/13/26.02.2007 г. - лицето е семейно, с две  деца, едно от които е 

непълнолетно; лицето е с 50% ТНР;  обитават едностайно жилище при лоши 



санитарно-хигиенни  условия - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни  

жизнени и комунално-битови потребности;   

 - ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА МАЛЕШКОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна,  жк "Чайка", бл.43, вх.А, ет.6, ап.62, молба вх.№  СДЖ-7-

94.Ю/2/03.05.2007 г. - лицето е разведено,  безработно; съжителства с 

дъщеря си, която е със 75% ТНР;  обитават две приземни стаи на свободен 

наем при  изключително лоши хигиенно-битови условия - отпуска 500  лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - КАТЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Доброволци" вх.27, ет.1, ап.125, молба вх.№  СДЖ-7-94.К/3/20.02.2007 г. 

- лицето е самотен родител с  две малолетни деца; съжителства със своя 

баща-пенсионер  при крайно незадоволителни хигиенно-битови условия -  

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови 

потребности;   

 - ТОДОРКА АНДОНОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Арх. Момилов" № 27 , молба вх.№  РД-7-94.Т/26/19.03.2007 г. - 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% ТНР  (епилепсия); доходът се 

формира единствено от пенсия;  живее при лоши санитарно-хигиенни и 

битови условия -  отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и  

комунално-битови потребности;   

 - САНИЕ САЛИЕВА ОСМАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик", ул."Гургулят" № 5, молба вх.№  РД-7-94.С/166/23.05.2007 

г. - лицето е семейно; двамата  съпрузи са безработни; имат две 

непълнолетни деца;  обитават стая от жилище при лоши санитарно-

хигиенни  условия - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни  жизнени и 

комунално-битови потребности;   

 - КАЛИНКА АНДРЕЕВА ЧОЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик", ул."Гургулят" № 4А, молба вх.№  РД-7-94.К/67/19.04.2007 

г. - лицето е самотна майка, с три  малолетни деца; съжителства с 

родителите си; бащата е с  50% ТНР; доходите се формират единствено от 

пенсията му и  семейните помощи за деца; обитават стая от къща в лошо  

техническо състояние - отпуска 200 лв. за задоволяване на  основни жизнени 

и комунално-битови потребности;   

 - ТИНКА НИКИФОРОВА МАВРОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Д-р Пюскюлиев" № 12, вх.Б, ет.4, ап.16, молба вх.№  СДЖ-7-

94.Т/3/11.05.2007 г. - лицето е разведено,  безработно; живее на свободен 

наем; към момента пенсията  за инвалидност е спряна; не поддържа 

отношения на дъщерите  си и не може да разчита на помощ от тях - отпуска 

200 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 - ТОНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик" бл.402, вх.9, ап.199, молба вх.№  ЗР-7-94.Т/7/24.04.2007 г. - 



лицето има определени 85% ТНР;  обитава общинско жилище в лошо 

техническо състояние;  доходът й се формира единствено от пенсия - 

отпуска 200  лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 - НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Тодор Влайков" № 21, молба вх.№  СДЖ-7-94.Н/11/05.06.2007 г. - 

лицето е разведено; сама е  полагала грижи за пълнолетния си син, който на 

02.06.2007  г. е починал при нещастен случай, за погребението на който  е 

взела пари назаем; синът й Ивайло Николайчев Иванов е  теглил кредит, 

като остава задължения в рамер на 1300 лв.,  които майката не може да 

погаси, тъй като тя също изплаща  заем, със средствата, които получава, не 

може да покрие  основните си жизнени потребности - отпуска 1300 лв. за  

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - ФРАНЦИСКА ЛЕОНИДАС ПАРАХОН МОРА - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.22, вх.18, ет2, ап.5, молба  вх.№ РД-7-

94.Ф/11/29.05.2007 г. - родителите на детето не  полагат грижи за него; след 

5-годишната му възраст го  оставят на грижите на бабата и заминават за 

Никарагуа;  през 1995 г. Франциска е настанена в ДОВДЛРГ-с.Бързица; по  

време на престоя детето не е било посещавано от близки и  роднини; през 

2002 г. родителите са лишени от родителски  права; през м.август 2004 г. със 

заповед на Директора на  Дирекция "Социално подпомагане"-Варна детето е 

настанено в  приемното семейство на г-жа Бойка Радева; на 28.02.2007 г.  

детето навършва 18 години, с което отпада мярката за  настаняване в 

приемно семейство; към момента Франциска  Мора не разполага със 

собствен ресурс, за да се справи с  недостига на финансови средства за 

посрещане на  потребностите си от образование, здравни грижи, храна,  

облекло и др. - отпуска 1 000 лв. за задоволяване на  основни жизнени и 

комунално-битови потребности;   

 - ЕНЧО АНАСТАСОВ АНАНАСТАСОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

кв."Аспарухово", ул."Кирил и Методий" № 36, вх.В, ет.3,  ап.46, молба вх.№ 

СДЖ-7-94.Е/11/01.06.2007 г. - лицето е  пенсионер; доходът се формира 

единствено от пенсия;  съжителства със съпругата си, която е пенсионер; 

през  последния месец лицето два пъти е било хоспитализирано;  открити са 

множество заболявания, голяма част от които  хронични; за лечението са 

взети пари назаем, в резултат  семейството изпада в трайна финансова 

нестабилност -  отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и  

комунално-битови потребности;   

 - НАЦА АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Люляк" № 26, ет.4, ап.16, молба вх.№  СДЖ-7-94.Н/10/05.06.2007 г. - 

лицето е пенсионер; има  определени 82% ТНР; доходът се формира 

единствено от  инвалидна пенсия; предстои й тежка сърдечна операция на  

28.06.2007 г.; трябва да закупи 4 банки кръв, което към  момента е 

непосилно за нея, с оглед на ниския доход;  ползва лекарства, част от които 



не се реимбурсират от  НЗОК; г-жа Янакиева трудно покрива месечните си  

комунално-битови потребности - отпуска 300 лв. за  задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик" бл.308, вх.8, ап.151, молба вх.№  ОС-6-94.И/25/16.11.2006 г. 

- лицето е вдовец; полага грижи  за дете под 1 г.; месечният му доход се 

формира от работна  заплата и социални помощи; съжителства с родителите 

на г-н  Иванов, които са пенсионери и не са в състояние да оказват  

материална подкрепа; детето често боледува от остри  респираторни 

заболявания - отпуска 300 лв. за задоволяване  на основни жизнени и 

комунално-битови потребности;   

 - ЮЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ЖИВКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

жк  "Вл.Варненчик" бл.406, вх.24, ап.48, молба вх.№  ОС-7-94./5/15.03.2007 

г. - лицето е самотна майка с две  малолетни деца; съжителства с родителите 

си в общинско  жилище; доходът се формира единствено от социални 

помощи,  които са крайно недостатъчни за покриване на  комунално-

битовите разходи; едно от децата е с РЕЛКК 46% -  отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 - ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА АВДЖИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Ген. Радко Димитриев" бл.19, вх.Б, ап.33, молба вх.№  ЗР-7-

94.Г/7/04.04.2007 г. - лицето е самотна майка с две  малолетни деца 

(близнаци); безработна; тя и децата  обитават едностайно жилище на 

свободен наем; месечният  доход се формира единствено от социални 

помощи;  семейството е на ръба на физическото оцеляване поради  

финансова невъзможност да осигури здравословно и  пълноценно хранене 

на децата си, както и необходимите  средства за облекло и обувки - отпуска 

700 лв. за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 - СТЕФКА ТРИФОНОВА КОСТОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Гургулят" № 21, молба вх.№ ОС-7-94.С/13/13.03.2007 г.  - лицето е 

несемейно; има едно пълнолетно дете, което е  самотна майка с две 

малолетни деца; обитават двустайно  жилище в лошо техническо състояние; 

семейството не може да  задоволи потребностите си от битов характер; 

доходите се  формират от минимална работна заплата на г-жа Костова  

(хигиенистка) - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни  жизнени и 

комунално-битови потребности;   

 - АСЯ ИВАНОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Ропотамо" № 13, молба вх.№ ОС-6-94.А/36/21.12.2006 г.  - лицето е 

вдовица; има две пълнолетни и едно непълнолетно  дете; обитава 

едностайно жилище; доходът се формира  единствено от пенсия; г-жа 

Иванова е с 80% ТНР  (онкологично заболяване) - отпуска 500 лв. за 

задоволяване  на основни жизнени и комунално-битови потребности;   



 - МАРИЙКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Антон Франгя" № 50, молба вх.№  РД-7-94.М/100/16.03.2007 г. - лицето 

е разведено;  месечният доход се формира единствено от пенсия;  

съжителства със семействата на дъщеря си, двамата си сина  и семейството 

на внука си; обитава една стая, обзаведена с  вещи от първа необходимост - 

отпуска 200 лв. за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 - КАТЯ ХРИСТОВА КОВАЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.405, вх.10, ап.48, молба вх.№  СДЖ-7-94.К/5/13.03.2007 

г. - лицето е с 55% ТНР;  разведена; има 17-годишен син; живеят в 

общинско жилище,  обзаведено с вещи от първа необходимост; нямат 

движима и  недвижима собственост, която да бъде източник на  

допълнителни доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване на  основни жизнени 

и комунално-битови потребности;   

 - МАРГАРИТА ТОДОРОВА АТАНАСОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, жк "Младост", бл.129, вх.4, ап.83, молба вх.№  РД-7-

94.М/83/28.023.2007 г. - лицето е разведено,  безработно; г-жа Атанасова 

съжителства с непълнолетното си  дете, което е с увреждане в държавно 

жилище в лошо  хигиенно-битово състояние; г-жа Атанасова е с влошено  

здравословно състояние; през месеците март и април 2007 г.  е оперирана от 

маститно-туморно образование; доходите се  формират от обезщетения за 

безработица и социални помощи -  отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 - ГАЛЯ СТОЯНОВА СЛАВОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Петко Стайнов" № 7, ет.5, стая 529, молба вх.№  СДО-6-

94.Г/21/18.12.2006 г. - лицето е безработно, с  регистрация в Бюрото по 

труда; сама полага грижи за  малолетното си дете, ученичка във втори клас; 

семейството  е временно настанено в общежитието на СУПЗ - отпуска 700  

лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - КУРТИ АНГЕЛОВ ДЕМИРОВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик" бл.405, вх.13, ап.73, молба вх.№  РД-7-94.К/53/29.03.2007 г. 

- лицето е семейно, безработно,  с регистрация в Бюрото по труда; съпругата 

му работи на  минимално трудово възнаграждение; обитават общинско  

жилище; доходът се формира единствено от работната заплата  на съпруга - 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни  жизнени и комунално-битови 

потребности;   

 - ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА АСЕНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк  

"Вл.Варненчик" бл.405, вх.13, ап.84, молба вх.№  СДЖ-7-94.Е/7/22.03.2007 

г. - лицето живее на семейни  начала с бащата на малолетното си дете, който 

работи  сезонно на минимална заплата; ограничените средства, с  които 

разполага семейството ги поставят в невъзможност да  покриват 

всекидневните си разходи за храна и  комунално-битови потребности - 



отпуска 200 лв. за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 - НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА АЛЕКОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Найчо Цанов" № 44А, молба вх.№ ОС-7-94.Н/5/12.02.2007  г. - лицето е 

вдовица; доходът й се формира от пенсия;  двамата й сина са починали; 

съжителства със снаха и внуче  - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и  комунално-битови потребности;   

 - РОСИЦА СТЕФАНОВА КАРАГЬОЗОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Дойчин войвода" № 2Б, молба вх.№  РД-7-94.Р/80/26.04.2007 

г. - лицето е с 80% ТНР  (онкологично заболяване); на 02.04.2007 г. е 

починал  съпруга й; има едно малолетно дете; доходът се формира  

единствено от пенсия - отпуска 500 лв. за задоволяване на  основни жизнени 

и комунално-битови потребности;   

 - АНЕТА ХРИСТОВА ЖИВКОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Браила" № 5А, молба вх.№ РД-7-94.А/100/18.05.2007 г. -  лицето е 

самотна майка с едно малолетно дете; съжителства  в едно домакинство с 

майка си и по-малкия си брат; майката  е лице с увреждания; доходът се 

формира от социални помощи  - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и  комунално-битови потребности;   

 - МАРИНА ДИМИТРОВА ТОТЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Драгоман" № 29А, молба вх.№ РД-7-94.М/125/16.04.2007  г. - лицето е 

пенсионер; обитава държавно жилище; доходът  се формира единствено от 

пенсия, която е крайно  недостатъчна за покриване на наема и комунално-

битовите й  потребности - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни  

жизнени и комунално-битови потребности;   

 - ГАНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Вл.Варненчик" бл.21, ап.2, молба вх.№  РД-7-94.Г/44/10.04.2007 г. - 

лицето е разведено;  съжителства със сина си във ведомствено жилище; 

същият е  със 100% ТНР с чужда помощ; доходът се формира от  работната 

заплата на майката и инвалидната пенсия на сина;  средствата, с които 

разполагат, са крайно недостатъчни за  покриване на ежемесечните 

комунално-битови разходи -  отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и  комунално-битови потребности;   

 - ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЙКОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Младост" бл.140, вх.1, ет.2, ап.6, молба вх.№  СДЖ-7-

94.П/10/20.04.2007 г. - лицето е с 96% ТНР;  месечният доход на 

семейството се формира от двете пенсии;  семейството съжителства с 

единия си син, който е със 71%  ТНР; семейството има задължения към 

Топлофикация, които не  може да покрие - отпуска 300 лв. за задоволяване 

на  основни жизнени и комунално-битови потребности;    

 - ДИМИТЪР ДИМОВ СТРАНДЖАЛИЕВ - ЕГН **********, 

гр.Варна,  местност "Траката", ул."Осма" № 66, молба вх.№  ЗР-7-

94.Д/20/23.04.2007 г. - лицето е семейно, пенсионер;  има определени 76% 



ТНР; месечният доход на семейството се  формира от пенсия и трудовото 

възнаграждение на съпругата;  имат дъщеря - пълнолетна, несемейна, 

редовна студентка  последна година; в резултат на влошаване 

здравословното  състояние на г-н Странджалиев, същият е бил 

хоспитализиран  в МБАЛ "Св.Марина" за периода 10.04.-17.04.2007 г. с  

диагноза "остра сърдечна недостатъчност"; семейството на  г-н 

Странджалиев не може да се справи с финансовите  затруднения, тъй като за 

лечението са взети пари назаем и  за последващата медикаментозна терапия 

- отпуска 500 лв.  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  

потребности;   

 - ДОНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Петър Райчев" бл.3, вх.Г, ап.7, молба вх.№  ЗР-7-94.Д/24/22.05.2007 г. - 

лицето живее във фактическа  раздяла със съпруга си от 5 години; не е 

освидетелствана  от ТЕЛК, но има установени няколко заболявания: вирусен  

хепатит, хипертония, миома; г-жа Василева работи като  социален работник 

към ДСП-Варна; съжителства с по-малкия  си син, който е несемеен - 

студент в Икономически  университет-Варна; г-жа Василева няколкократно 

е била  хоспитализирана; за да закупува лекарствата си е взела  пари назаем, 

които не може да изплати; с получаваната  заплата не може да покрива 

комунално-битовите си разходи -  отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и  комунално-битови потребности;   

 - КОСТА ДИМОВ КОСТОВ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Железни врата" № 26, вх.А, ап.11, молба вх.№  ЗР-7-94.К/20/21.05.2007 

г. - лицето е семейно, има две  деца; има определени 75% ТНР (болест на 

Хънтингтон); не е  в състояние да работи, поради това че има съпътстващи  

заболявания - съдова деменция; доходът се формира  единствено от пенсия 

и минималната работна заплата на  съпругата му; съжителстват с дъщеря и 

син, които са  несемейни; в края на 2006 г. здравословното състояние на  г-н 

Костов се влошава, което налага приемането му за  лечение в МБАЛ 

"Св.Марина"-Варна; за периода на  хоспитализиране и последващата 

медикаментозна терапия са  взети пари назаем, в резултат на което 

семейството изпада  в трайна финансова невъзможност да покрива  

комунално-битовите си нужди - отпуска 500 лв. за  задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

жк "Младост" бл.139, вх.1, ет.5, ап.14, молба вх.№  РД-7-94.В/22/26.04.2007 

г. - лицето е вдовица; обитава  едностайно жилище, което е ипотекирано; 

има определени 87%  ТНР; месечният доход се формира само от пенсия, 

която е в  размер на 102 лв.; г-жа Иванова няма деца, няма близки и  

роднини, на които да разчита за оказване на финансова  подкрепа; в 

жилището няма бойлер; същото е в лошо  техническо състояние - отпуска 

300 лв. за задоволяване на  основни жизнени и комунално-битови 

потребности;    - ТОДОРКА ИВАНОВА ДИМОВА - ЕГН **********, 



гр.Варна,  ул."Драгаш" № 32В, молба вх.№ СДЖ-7-94.Т/2/16.04.2007 г. -  

лицето е разведено; съжителства с двете си пълнолетни и  едно 

непълнолетно дете - ученик в ОУ "Добри  Чинтулов"-Варна, което към 

момента е с временен  здравословен проблем - фрактура на ръката; г-жа 

Димова  живее в общинско жилище при лоши битови условия; не  

притежава движима и недвижима собственост, която да бъде  източник на 

допълнителни доходи; пълнолетната й дъщеря е в  неплатен отпуск по 

майчинство - отпуска 300 лв. за  задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови  потребности;   

 - СЮЛЕЙМАН РАШИД АКИФ - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Калач" № 31, молба вх.№ СДЖ-7-94.С/9/13.02.2007 г. -  лицето е 

семейно; безработно; съпругата му работи като  миячка; обитават жилище 

на свободен наем; през м.януари  2007 г. е починала майката на г-н Акиф; 

парите за  погребението й са взети назаем - отпуска 160 лв. за  частично 

покриване разходи по погребение; 

- ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Гургулят" № 12, молба вх.№ СДЖ-7-94.Е/3/12.02.2007 г.  - лицето има 4 

малолетни деца; съжителства на семейни  начала с техния биологичен баща; 

доходите се формират от  минималната работна заплата на г-н Иванов и 

семейните  помощи за деца; не притежават движимо и недвижимо  

имущество, което да бъде източник на допълнителни доходи;  децата на г-

жа Георгиева често боледуват от остри  респираторни заболявания; 

семейството не е в състояние  само или с помощта на близките си да 

задоволи  потребностите си от битов характер - отпуска 300 лв. за  

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности;   

 - МАРГАРИТКА ИВАНОВА ГРОЗЕВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Гладстон" бл.2, вх.В, ап.42, молба вх.№  СДЖ-7-94.М/9/06.03.2007 г. - 

лицето е семейно; от 8 г. е  във фактическа раздяла със съпруга си; имат две 

деца на 13  и на 18 години, грижите за които са поети изцяло от  майката; г-

жа Грозева работи като преподавател по  английски език, но вследствие на 

нервно-психическо  натоварване е в продължителен отпуск, поради 

временна  нетрудоспособност; обитават собствено жилище при добри  

битови условия; едно от децата е с диагноза "биполярно  афективно 

разстройство"; от 2 години се лекува при  специалист; г-жа Грозева е 

изпаднала в крайно финансово  затруднение; изчерпала е всички 

възможности за справяне  проблема сама или с близките си - отпуска 500 лв. 

за  задоволяване на основни жизнени и комунално-битови  потребности; 

  

        ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

  

        РЕШЕНИЕ № 5061-5(55)/13.06.2007 г.  

  



 1) НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.227, вх.6, ап.181, молба  вх.№ РД-7-

94.Н/19/29.01.2007 г. - ОТКАЗ, тъй като при  няколкократните посещения 

лицето не е открито на  посочения адрес и не може да се прецени 

необходимостта  от финансово подпомагане;   

 2) АЛИМЕ ХАСАНОВА НЕЗИРОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  

ул."Станислав Доспевски" № 5, молба вх.№  РД-7-94.А/45/12.02.2007 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) СВЕТЛА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Д-р Пискюлиев" бл.12, вх.А, ап.17, молба  вх.№ СДЖ-7-

94.С/10/26.03.2007 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);   

 4) КРЪСТИНКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА - ЕГН **********,  

гр.Варна, ул."Костур" № 7, молба вх.№  РД-7-94.К/68/20.04.2007 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);   

 5) ГАВРАИЛ АЛЕКСИЕВ ЧЕРКЕЗОВ - ЕГН **********,  с.Каменар, 

ул."Момина сълза" № 28, молба вх.№  СДЖ-7-94.Г/11/17.04.2007 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)децата не посещават  училище поради липса на желание за 

интеграция,  родителите са безработни;   

 6) ИВАНКА КИРОВА ХРИСТОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  жк 

"Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 22, молба вх.№  СДЖ-7-

94.И/9/02.04.2007 г. - ОТКАЗ, лицето не е открито  на посочения адрес и не 

може да бъде изготвен социален  доклад; 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

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

№ 55/13.06.2007 г. 

по точка шеста  от дневния ред 

  

  

 

 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване" относно:  

 - промяна размера на сумата на отпусната финансова помощ в т. 3 от 

Приложение към решение № 4985-12(54)/16.05.2007 г.  

 - отпускане и неотпускане на финансови помощи. 

  

 Докл.: д-р Ив. БОЯДЖИЕВ - член на ПК "Здравеопазване" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

  

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 5066-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет 

- Варна променя размера на сумата на  отпусната финансова помощ в т. 3 от 

Приложение към решение  № 4985-12(54)/13.06.2007 г. на Общинския съвет 

от 500 лв.  на 1000 лв., като същото става:   

 - "т. 3. Димитър Милков Иванов, ЕГН: **********,  гр.Варна, ж.к.. 

"Вл Варненчик", бл. 21, вх. 16 ет. 3, ап.  9 молба с вх.№ ОС-7-

94.Д/17/21.04.2007 г. - 1000 лв. за  закупуване на лекарствени средства, 

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

Периферен - зонов нехочкинов лимфон."   

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

  

 5067-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във  връзка с чл.17, ал. 

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

- Варна №  4774-2/52/16.03.2007 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 - 41, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 10/ 

  

 5068-6. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с  чл.17, ал. 1, т. 4 

и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с  решение на Общински съвет - 

Варна № 4774-2/52/16.03.2007  г. и на база здравен статус, Общински съвет - 

Варна не  отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени  в 

приложение към настоящото решение.   

 /за - 34, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

        ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

  

        РЕШЕНИЕ № 5067-6(55)/13.06.2007 г. 

  

 1) Стоян Георгиев Тодоров, ЕГН: **********, гр. Варна,  ж.к 

"Владислав Варненчик" бл.304, вх.11 ет.2, ап. 175,  молба вх. № РД-7-

94.С/11/10.01.2007 г. - 150 лв. за  закупуване на лекарствени средства, които 

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

Епилепсия с травмено токсична етиология-редки големи  припадъц 

ХОББ.ХБ-II ст.   

 2) Ангелина Николаева Демирева, ЕГН: **********, гр.  Варна, жк. 

"Вл. Варненчик", ул. "Боян Илиев" № 22, молба  вх. № РД-7-

94.А/11/15.01.2007 г. - 200 лв. за  закупуване на лекарствени средства и 

диетично хранене,  които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за  

синът й Георги Ангелинов Демиров, ЕГН: **********.  Същият е с 

диагноза: Анемия-хранителна алергия към  Глутен и Лактоза.   

 3) Димитра Петрова Андонова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к "Вл. 

Варненчик", ул. "Боян Илиев" № 22, молба  вх. № ЗР-7-94.Д/4/16.01.2007 г. - 

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

или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с  диагноза: Са ларингис-

ларингектомия дисекцио коли мета  пулмонум/от 1995г./   

 4) Антоанета Иванова Димитрова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к. 

"Вл. Варненчик", ул. "Гургулят" № 28, молба  вх. № РД-7-94.А/8/09.01.2007 

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

частично се реимбурсират от НЗОК за съпруга й Красимир  Христов 

Димитров, ЕГН: **********. Същият е с диагноза:  Периферна 

генерализирана лимфаденопатия с орофангеална  кандидоза. Рецидивиращи 

вирусни и бактериални инфекции  при имунен дефицит в стадий В 

2.Нефролитиаза.   

 5) Красимира Славчева Вазова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Княз Черказки" 41А, молба вх. №  ЗР-7-94.К/1/08.01.2007 г. - 100 лв. за 



закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:ХБ II ст.Са  ендометрии.   

 6) Недка Добрева Проданова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к. "Вл. 

Варненчик", бл.8, вх.2, ап.9, молба вх.  № ЗР-7-94.Н/1/08.01.2007 г. - 150 лв. 

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

частично се се реимбурсират от НЗОК. Същата е с  диагноза: Са сигме-след 

оперативно лечение с анус  претер.   

 7) Георги Димитров Попов, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Македония" № 145, молба вх. №  ЗР-7-94.Г/1/04.01.2007 г. - 300 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС.  Абсолютна аритмия 

при ПМ.ХБ-IIIст.ХЛСН.Дислипидемия  Катаракта. Двустранна коксартроза.   

 8) Дияна Христова Димитрова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к 

"Чайка" бл.67, вх.Е, ет.VІ, ап. 119, молба  вх. № ЗР-7-94.Д/2/03.01.2007 г. - 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Състояние след десностранна 

пневмония.Бъбречна криза в  ляво.Поясна дископатия на ниво L5-S1.   

 9) Кремена Донева Попова, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. "Д-р 

Басанович", бл. 19, вх.А, ет.6, ап.16, молба  вх. № ЗР-7-94.К/7/25.01.2007 г. - 

2000 лв. за  закупуване на лекарствени средства, консумативи и  

транспортни разходи, които не се или частично се  реимбурсират от НЗОК 

за синът й Боян Пламенов Попов,  ЕГН:**********. Същата е с диагноза: 

Невробластом-III  клиничен стадий.Състояние след химиотерапия и 

двукратна  резекция.Състояние след консолидираща високо-дозова  терапия 

с автоложна трансплантация на периферни  хемопоетични стволови клетки.   

 10) Роза Ангелова Асенова, ЕГН: **********, гр. Варна,  ж.к "Вл. 

Варненчик", ул. "Станислав Доспевски" № 7,  молба вх. № РД-7-

94.Р/2/09.01.2007 г.- 200 лв. за  закупуване на лекарствени средства и 

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

дъщеря й  Камелия Асенова Атанасова, ЕГН:**********. Същата е с  

диагноза: Двустранна вродена катаракта. Афакия окули  

утриускве.Луксацио коксе конгенита утриускве.   

 11) Хрисонка Кирилова Панчева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Велико Христов" № 47, ет.2, ап.5, молба вх.  № РД-7-94.Х/11/14.02.2007 г. - 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ-II  ст.Остеопороза. 

Двустранна гонартроза и коксартроза.  Захарен диабет - IIтип. Диабетна 

полиневропатия.   

 12) Добра Коева Белева, ЕГН: **********, Варна, ул.  "Подвис" бл. 

30, вх. Г, ап. 38, молба вх. №  РД-7-94.Д/24/12.02.2007 г.- 200 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Паркинсонова  болест 



треморно-ригидна форма средно тежка степен.  ХБ-III ст. ИБС. АП при 

усилие II ф.клас.ХСН II-III  ф.клас.   

 13) Янко Алексиев Манолов, ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. 

"Аспарухово" ул. "Браила" № 7, молба вх. №  ЗР-7-94.Я/3/07.02.2007 г.- 100 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС.  Постинфарктна АП. 

ХБIII-ст. ХСН. ХОББ - смесена  форма.Захарен диабет II тип. Диабетна 

полиневропатия.   

 14) Агафия Георгиева Райчева, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Орел" № 14, молба вх. №  ЗР-7-94.А/15/08.02.2007 г. - 

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

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

епилепсия-комплексни парциални припадъци.   

 15) Димитричка Димова Добрева, ЕГН: **********, Варна,  ул. 

"Херцен" 3, молба вх. № ЗР-7-94.Д/8/09.02.2007 г. -  100 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и очила,  които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата  е с диагноза: Астигматизъм плюс далекогледство.   

 16) Дяко Митев Дяков, ЕГН: **********, гр. Варна,  местност 

"Евксиноград", ул. "15", № 11, молба вх. №  РД-7-94.Д/29/15.02.2007г. - 300 

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

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:  

Eнцефаломиелополиневропатия, при вит. В12 недоимъчност.  

Квадрипирамиден синдром с долна,спастична парапареза  тежка степен.   

 17) Анифе Осман Алид, ЕГН: **********, гр. Варна, ул.  "Хайдут 

Сидер" № 3, молба вх. № РД-7-94.А/76/12.03.2007  г. - 3000 лв. за 

ликводренажна клапна система за  дъщеря й Гюляй Сейхан Вели, ЕГН: 

**********. Същата е с  диагноза: Хипоплазия нерви оптици окули 

утриускве.  Нистагмус хоризонталис окули утриускве. Хидроцефалус  

интернус.   

 18) Станко Колев Михайлов, ЕГН: **********, гр. Варна,  ж.к. 

"Чайка" бл. 29, вх.А, ап.2, молба вх. №  ЗР-7-94.С/22/27.03.2007 г. - 2000 лв. 

за оксиген  концентратор. Същият е с диагноза: Интерстициална  

белодробна фиброза. ХДН III ст. ХБ II ст. Язвена  болест-язва на 

дванадесетопръстника - в ремисия.  Състояние след 

мелена/2003г./Остеопороза.   

 19) Пенка Йорданова Атанасова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Вл. Варненчик", бл. 408, вх.11, ет.8 ап. 22,  молба вх. № СДЖ-7-

94.П/4/01.02.2007 г.- 150 лв. за  закупуване на лекарствени средства и 

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

с  диагноза: Фрактура хумери синистра.   

 20) Добра Радева Радева, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. "Вилите" 

№ 28, молба вх. № РД-7-94.Д/44/01.03.2007  г.- 300 лв. за закупуване на 

лекарствени средства и  консумативи, които не се или частично се 



реимбурсират от  НЗОК за синът й Димо Николов Димов, ЕГН: **********.  

Същият е с диагноза: Атрофия нерви оптици инкомплета  окули 

утриускве.Нистагмус. Грип с енцефалопатия. Неврит  на десен лицев нерв.   

 21) Иванка Йорданова Михалкова, ЕГН: **********,  Варна, ул. 

"Страхил войвода" 18, ет.7, ап.21, молба вх.  № ЗР-7-94.И/7/26.01.2007 г. - 

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

или  частично се реимбурсират от НЗОК за съпругът й Михаил  Илиев 

Михалков, ЕГН: **********. Същият е с диагноза:  Хроничен атрофичен 

гастрит на стомашен остатък.  Състояние след субтотална резекция на 

стомаха по повод  Са. МИ преден в хроничен стадий. Състояние след ИМИ.   

 22) Гинка Василева Христова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", ул. "Боян Илиев" № 22, молба  вх. № РД-7-

94.Г/12/29.01.2007 г. 200 лв. за закупуване  на лекарствени средства, които 

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

нодоза. Статус пост операционем. ХОББ. МСБ. ХБ-II ст.    

23) Петко Петков Стоев, ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. Галата, 

ул."Галатея" № 21, молба вх. №  РД-7-94.П/12/24.01.2007 г. - 300 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства и консумативи, които не се или  

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:  Захарен диабет II 

тип. Диабетна ретинопатия и  полиневропатия. Диабетна ангиопатия на 

десен крак.  Състояние след ампутация на ляво ходило по повод на  

диабетна гангрена.   

 24) Анастасия Дончева Петкова, ЕГН:**********,  гр.Варна, 

ул."Вярност"№15, молба вх. №  РД-7-94.А/2/04.01.2007 г. - 200 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Болест на  Алцхаймер. Тежко 

изразен психоорганичен синдром.     

25) Марин Михалев Маринов, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. "Петър 

Райчев" 3, вх.Ж, ет.3, ап. 26, молба вх. №  ЗР-6-94.М/67/11.12.2006 г. - 300 

лв. за закупуване на  кардиохирургични консумативи и медикаменти, които 

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

Захарен диабет - тип II. Диабетна ретинопатия  и полиневропатия. МСБ. 

ИМИ. ХБ III ст. ИБС.Състояние  след четворен аортокоронарен байпас.   

 26) Наско Белчев Тодоров, ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. 

"Аспарухово", ул. "Горна студена" № 85, молба вх. №  ЗР-6-

94.Н/36/14.12.2006 г.- 300 лв. за закупуване на  лекарствени средства и 

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

е с диагноза:  ДЦП. Статус пост енцефалопатия конгенитам. Хемипарезис  

спастика синистра.   

 27) Шюкри Сали Хасан, ЕГН: **********, гр. Варна, кв.  

"Аспарухово", ул. "Новогород" № 21, молба вх. №  ЗР-6-94.Ш/4/19.12.2006 

г.- 200 лв. за закупуване на  лекарствени средства ,който не се или частично 



се  реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Сърдечна  недостатъчност. 

ИБС. Аортна стеноза.ХБ III ст.  ХОББ-бронхитна форма.   

 28) Неврия Милезем Адилова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", ул. "Светослав Минков" № 51,  молба вх. № РД-6-

94.Н/168/11.12.2006 г. - 200 лв. за  закупуване на лекарствени средства, 

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

ИБС. Инфаркт на миокарда в хроничен стадий-обширен  преден и задно-

долен. Захарен диабет - тип II Диабетна  полиневропатия. Гонартрозис 

декстра.   

 29) Гинка Кръстева Гергевска, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к "Вл. 

Варненчик", бл. 406, вх.9, ет.3, ап.34,  молба вх. № ЗР-6-94.Г/26/13.12.2006 г. 

- 300 лв. за  закупуване на остеосинтезни средства и медикаменти,  които не 

се или частично се реимбурсират от НЗОК за  майка й Михна Христова 

Кръстева, ЕГН:**********. Същата  е с диагноза: Счупване на бедрената 

шийка закрито в  ляво.   

 30) Ибрям Сали Ахмед, ЕГН: **********, гр. Варна, кв.  

"Аспарухово", ул. "Георги Стаматов" № 5, вх.В, ет.8,  ап.72, молба вх. № ЗР-

6-94.И/17/04.09.2006 г. - 200  лв. за закупуване на лекарствени средства, 

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

ИБС. Нестабилна АП. Коронарна атеросклероза,  двуклонова коронарна 

болест със стволова стеноза на лява  коронарна артерия. ХБ III ст. 

Дислипидемия.  Аортокоронарен байпас на четири коронарни артерии .   

 31) Любка Севдова Кирякова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к "Вл. 

Варненчик", ул. "Боян Илиев" № 3, молба  вх. № РД-6-94.Л/85/28.11.2006 г. -

100 лв. за  закупуване на лекарствени средства и диетично хранене,  които 

не се или частично се реимбурсират от НЗОК за  съпругът й Бисер Маринов 

Михайлов, ЕГН: **********.  Същият е с диагноза: Хроничен обострен 

гастрит. Хроничен  активен НСV хепатит.   

 32) Еленка Велкова Господинова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", бл.405, вх.2, ет.7, ап.39,  молба вх. № ЗР-6-

94.Е/30/29.11.2006 г.- 200 лв. за  закупуване на лекарствени средства и 

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

с  диагноза: Лезио менисци медиалис генус син.Дисторзио  генус 2003г./ 

Дископатия регио лумбалис L5-S1. Дискова  херния L5-S1/2005г./ 

Високостепенно късогледство на  двете очи с дегенеративни промени, 

довело до практическа  слепота на лявото око.   

 33) Ангел Руменов Стефанов, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Рожен" № 4, молба  ЗР-6-94.А/53/22.11.2006 г. - 100 лв. 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Хроничен  двустранен гноен 

отит-двустранна практическа глухота.   

 34) Ивайло Добрев Стоянов, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Пробуда" 63, молба вх. № ЗР-6-94.И/30/24.11.2006 г.  - 150 лв. за 



закупуване на лекарствени средства, които  не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с  диагноза: Радикулитис лумбосакралис. 

Нефролитиаза.   

 35) Боньо Димитров Панайотов, ЕГН: **********, гр.  Варна, 

ул."Густав Вайганд" № 30, молба вх. №  РД-6-94.Б/78/29.11.2006 г. - 300 лв. 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: МСБ.Състояние  след 

субарахноидален паренхиматозен кръвоизлив в лява  голямомозъчна 

хемисфера. Симптоматична съдова епилепсия.   

 36) Севдалина Асенова Гебеджелиева, ЕГН: **********,  гр. Варна, 

ж.к "Вл. Варненчик", ул.,, Боян Илиев" 9,  молба вх. № ЗР-6-

94.С/4/28.11.2006 г. - 200 лв. за  закупуване на лекарствени средства, които 

не се или  частично се реимбурсират от НЗОК за синът й Симеон  Михаилов 

Маринов, ЕГН:**********. Същият е с диагноза:  Епилепсия. Умствено 

изоставане.   

 37) Милка Димитрова Митева, ЕГН: **********, гр.  Варна, 

домуваща в ДСХ "Гергана", молба вх.  ЗР-6-94.М/69/12.12.2006 г.- 500 лв. за 

закупуване на  остеосинтезни средства и медикаменти, които не се или  

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

долния край на бедренат кост в ляво. Захарен  диабет тип 2. Диабетна 

полиневропатия. Диабетна  ретинопатия. Ампутацио крурис синистра. ИБС. 

ХБ III ст.  Контрактура в дясна раменна става.   

 38) Лиляна Здравкова Симеонова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к 

"Владиславово", ул. "Станислав Минков" № 44,  молба вх. № ЗР-6-

94.Л/11/21.12.2006 г.- 100 лв. за  закупуване на лекарствени средства, които 

не се или  частично се реимбурсират от НЗОК за съпругът й Сашо  Митков 

Симеонов,ЕГН:**********. Същият е с диагноза:  Открита рана в областта 

на дясна глезенна става с  частична лезия на Ахиловото сухожилие.   

 39) Демирка Милкова Боянова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Наум" 87, молба вх. №  РД-6-94.Д/303/24.11.2006 г. - 100 лв. за закупуване 

на  лекарствени средства и диетично хранене, които не се или  частично се 

реимбурсират от НЗОК за синът й Милко  Демиров Боянов,ЕГН:035105096. 

Същият е с диагноза:  Състояние след вирусен хепатит тип А.   

 40) Милена Йорданова Колева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Осми март" № 19, ет.4, ап. 26, молба вх. №  РД-6-94.М/321/15.11.2006 г.- 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Шизофрения,параноидна 

форма.Халюцинаторно-параноиден  синдром,пристъпно проградиентно 

протичане.   

 41) Димитър Стайков Колев, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. "П. 

Евтимий" 40 вх. Г ап.16, молба вх. №  ЗР-6-94.Д/33/27.11.2006 г. - 300 лв. за 

закупуване на  леща. Същият е с диагноза: Аблацио ретине ет катаракта  

компликата окули декстра.     



42) Руска Красимирова Филипова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", ул. "Боян Илиев" № 6, молба  вх. № ЗР-6-94.Р/38/01.12.2006 

г.- 100 лв. за закупуване  на лекарствени средства и диетично хранене, които 

не се  или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Сара  Рускова 

Красимирова, ЕГН: **********. Същата е с  диагноза: Вирусен хепатит тип 

А.     

43) Иванка Колева Василева, ЕГН:********** , гр.  Варна, ул. 

"Фантазия" № 35, молба вх. №  РД-6-94.И/240/21.12.2006 г. - 150 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Захарен  диабет тип 2. 

Диабетна полиневропатия. ИБС. ХБ III.    

 44) Юркие Хамзова Исмаилова, ЕГН: **********, гр.  Варна, жк "Вл. 

Варненчик", ул. "Гургулят" № 9, молба вх.  № РД-6-94.Ю/48/21.11.2006 г. - 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Улкус  дуодени. Ексцизио. 

Пилоропластика. Холециститис хроника  калкулоза. Състояние след 

операция,холецистектомия.   

 45) Галина Димитрова Кючукова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. "Г. 

Бенковски" 79, ет.4, ап. 16, молба вх. №  РД-7-94.Г/22/21.02.2007 г. - 400 лв. 

за хипербарна  оксигенотерапия, която не се реимбурсира от НЗОК за  синът 

й Божидар Боянов Бабев, ЕГН: **********. Същият е  с диагноза: ДЦП - 

пирамидна форма. Тежка спастична  квадрипареза.Ментална 

ретардация.Конвергентен страбизъм.  Симптомна епилепсия.   

 46) Ибрям Мустафов Ибрямов, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Ивайло" № 91, молба вх.№  РД-7-94.И/9/25.01.2007 г. - 100 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС. ХБ III  ст. ХСН III ф.к. 

Захарен диабет тип 2. Диабетна  ретинопатия и полиневропатия.Варицес 

крурис билатералис.   

 47) Дана Пенчева Станчева, ЕГН: **********, гр. Варна,  жк 

"Възраждане" бл.17, вх.2, ет.7, ап.46, молба вх. №  РД-7-94.Д/47/07.03.2007 

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

се  реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: МСБСъстояние  след 

ИМИ-инфаркт в ТЛСМА. Остатъчна десностранна  централна латентна 

хемипареза. АА при ПМ. СН II ф.к.  Захарен диабет 2 тип. Диабетна 

полиневропатия и  ретинопатия.   

 48) Рувейда Джевджет Кадирова, ЕГН: **********, Варна,  ул. 

"Зорница" № 6, молба вх. № РД-7-94.Р/36/12.02.2007  г. - 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства,  които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата  е с диагноза: Захарен диабет тип 2. 

Диабетна  полиневропатия. Автоимунен тиреоидит. ИБС. АП при усилие  II 

ф.к. ХБ III ст. Хроничен бронхит в ремисия.   



 49) Живко Стефанов Христов, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Крайезерна" № 5А, молба вх. №  РД-7-94.Ж/5/12.02.2007 г.- 150 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

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

Разпространена постбронхитна  пневмофиброза. ХДН - II ст. ХБ II ст. ИБС - 

безболева  форма. ХЛСН I-II ф.к. Захарен диабет тип 2.   

 50) Христо Атанасов Обретенов, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Крайезерна" № 43А ,молба вх.№  РД-7-94.Х/3/16.02.2007г. - 200 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, консумативи и диетично хранене,  

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

Хроничен панкреатит. Киста на главата на  панкреаса. Фиброкистоза на 

панкреаса. Хроничен гастрит.  Постоперативна евентрация на коремна 

стена. ХОББ -  бронхитна форма.   

 51) Делка Андреева Иванова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Чайка", бл.6, вх.А ап.51, молба вх. №  ЗР-7-94.Д/14/12.03.2007 г. - 300 лв. за 

закупуване на  леща. Същата е с диагноза: Старческа катаракта на ляво  око. 

Захарен диабет тип 2. Диабетна полиневропатия.   

 52) Марияна Иванова Банчева, ЕГН: **********, гр.  Варна, бул. 

"Княз Борис І " № 64, молба вх. № ЗР-7-94.  М/21/15.03.2007 г. - 200 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства и консумативи, които не се или  

частично се реимбурсират от НЗОК за синът й Ангел  Марянов Иванов, 

ЕГН: **********. Същият е с диагноза:  Хипоспадиас скроталис - след 

операция.   

 53) Стоянка Русева Янева, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. "А. 

Кънчев" № 60, ет.3, ап. 10, молба вх. №  ЗР-7-94.С/23/28.03.2007 г. - 400 лв. 

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

частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Състояние след 

мастектомия по повод Са на лява млечна  жлеза. /2007г./ Дегенерацио 

макуле лутее ет ретине окули  утриускве.   

 54) Оник Торос Симонян, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Странджа" № 14, ет.3, ап. 12, молба вх. №  РД-7-94.О/2/09.01.2007 г. - 100 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС. АП II  ф.к. ХБ II - III ст. 

Хипертонично сърце. СН II - III ф.  к.Анемичен синдром. Двустранна 

катаракта.   

 55) Катя Стефанова Симеонова, ЕГН: **********, с.  Каменар, ул. 

"Невен" № 5Б, молба вх. №  ЗР-7-94.К/3/16.01.2007 г. - 200 лв. за закупуване 

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

НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ-III ст.  СМФ.СН-II-III ф.к. ХВБСН. 

Артрозна болест.    56) Бранимир Христов Цанев, ЕГН: **********, ж.к  

"Младост", бл. 142, вх.3, ет.3,ап.52, молба вх. №  ОС-7-94.Б/1/11.01.2007 г.- 

300 лв. за закупуване на  лекарствени средства и диетични храни, които не 

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



Аденоматозен полип на колон десценденс. Трансендоскопска  

полипектомия. Язвен колит. Хемороидална болест - IV ст.  -кървящи 

вътрешни химероиди. Състояние след оперативно  лечение. Хронична 

желязодефицитна анемия.     

57) Мария Костова Димитрова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово, ул. "Вилите" № 76, молба вх. №  ЗР-7-94.М/3/08.01.2007 г. - 

300 лв. за закупуване на  леща. Същата е с диагноза: ХОББ - бронхитна 

форма с  пневмослероза. Бъбречно-каменна болест. Хротичен  пиелонефрит. 

Стомашна язва. Прекаран вирусен  хепатит/2006г./ Катаракта на едното око.   

 58) Красимир Асенов Стефанов, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Новгород" 41, молба вх. №  РД-7-94.К/12/16.01.2007 г. - 300 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Идиопатичен  възпалителен 

грануломатозен псевдотуморен синдром на  орбитата. Лезия на абдуценса 

на ляво око. Има обостряне  на процеса, силно нарушение на зрението на 

двете очи.     

59) Шюкри Каракаш Демир, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Гривица" № 28, молба вх. № РД-7-94.Ш/1/31.01.2007г.  - 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които  не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с  диагноза: Шизофрения - параноидна 

форма,пристъпно -  проградиентно протичане. Непълноценна ремисия. 

Астено -  адинамичен синдром. Промяна на личността.   

 60) Асен Георгиев Михайлов, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", ул. "Светослав Минков" № 34А,  молба вх. № РД-7-

94.А/26/25.01.2007 г. - 200 лв. за  закупуване на лекарствени средства и 

диетични храни,  които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същият  е с диагноза: ХЛСН-III ф.к. ИБС - преден миокарден  инфаркт в 

хроничен стадий. Дегенеративни промени на  аортна и митрална клапи. 

Чернодробна стеатоза. Хроничен  пиелонефрит. Двустранна пневмофиброза.   

 61) Димитра Антимова Златева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Кокиче" бл.9, ет.4, ап.16, молба вх. №  РД-7-94.Д/32/19.02.2007 г. - 300 лв. 

за закупуване на  очна протеза. Същата е с диагноза: Абулбис окули  

декстра.   

 62) Мария Панайотова Желязкова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Подвис" бл. 32, вх. А, ап.89, ет.6, молба  вх. № РД-7-94.М/72/19.02.2007 г. - 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Катаракта сенилис матура 

окули утриускве. ИБС. АП при  усилие II ф.к. ХБ III ст. ХЛСН II ф.к. 

Контрактура в  лява раменна става след фрактура коли хумери.   

 63) Елмаз Сали Хасан, ЕГН: **********, гр. Варна, кв.  

"Аспарухово", ул. "Новгород" № 35, молба вх. №  ЗР-7-94.Е/7/12.02.2007 г. - 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Исхемичен  мозъчен инсулт-



тромбемболичен инфаркт в територията на  ЛСМА. Десностранна централна 

хемиплегия.   

 64) Гергина Василева Тонкова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Оборище" 44, ап. 34, молба вх. №  РД-7-94.Г/24/21.02.2007 г.- 200 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Парамедианна  дискова 

херния на ниво L5-S1 Двустранен лумбосакрален  радикулерен синдром. 

Сколиоза със средностепенни  функционални нарушения. ХСН. 

Желязонедоимъчна анемия.  Бъбречна киста.   

 65) Иван Цонев Пенчев, ЕГН: **********, гр. Варна, жк  "Трошево" 

бл.79, ет.4, ап. 15, молба вх. №  ЗР-7-94.И/8/27.02.2007 г. - 300 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства и консумативи, които не се или  

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

Паркинсон. Паркинсонов синдром, ригидно -  треморна - форма тежка ст. 

МСБ. Състояние след ИМИ в  територията на ЛСМА. Остатъчна 

десностранна централна  хемипареза лека ст.    

 66) Марийка Тодорова Михайлова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Ал. Рачински" 4а /къща/, ет. 1, молба вх. №  ЗР-7-94.М/12/16.02.2007 г. - 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ, ИБС,  Абсолютна аритмия 

при ПМ. Състояние след протезиране на  митрална клапа. ХСН. 

Нефролитиаза. Язвена болест.  Хистеректомия. Алергия към някой 

антибиотици и локални  анестетици.   

 67) Фидана Миланова Иванова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"акад. Методий Попов" 18, молба вх. №  РД-6-94.Ф/18/27.11.2006 г. - 200 лв. 

за закупуване на  лекарствени средства, консумативи и диетично хранене,  

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

Са ректи. Статус пост ампутацио ректи а  модо Хартман. АХ II ст.   

 68) Йордан Атанасов Йорданов, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Бяла Черква" № 14, молба вх. №  ЗР-6-94.Й/2/14.02.2006 г. - 100 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Деформираща  двустранна 

гонартроза.   

 69) Кинка Демирова Стоянова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово" ул. "Розова долина" № 23, молба  вх. № ЗР-6-

94.К/37/22.11.2006 г. - 100 лв. за  закупуване на лекарствени средства, които 

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

ст. ХЛСН II ф.к. Захарен диабет тип 2. Диабетна  полиневропатия и 

ретинопатия. МСБ. Исхемичен мозъчен  инсулт.   

 70) Стоян Георгиев Стоянов, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", бл.7, вх.2, ет.7, ап.35,  молба вх. № ЗР-6-94.С/40/23.11.2006 

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

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза:  МСБ. Състояние 



след ИМИ в територията на ЛСМА. Остатъчна  тежка десностранна 

хемипареза. Захарен диабет II тип.     

71) Сийка Костова Маринова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к "Вл. 

Варненчик", бл.308, вх.6, ет.1, ап.108,  молба вх. № РД-6-

94.С/375/28.11.2006 г.- 200 лв. за  закупуване на лекарствени средства и 

рехабилитация,  които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същият  е с диагноза: Тежка умствена изостаналост.   

 72) Васил Тодоров Вангелов, ЕГН: **********, Варна,  ул. 

"Студентска" бл.12, ет.10, ап.64, молба вх. №  РД-7-94.В/40/20.02.2007 г. - 

300 лв. за закупуване на  леща. Същият е с диагноза: Старческа катаракта на  

дясното око.   

 73) Теодорка Стефанова Гунчева, ЕГН: **********, гр.  Варна кв. 

"Чайка", бл.26, вх.А, ет.10, ап. 55, молба вх.  № ЗР-7-94.Т/2/29.01.2007 г. - 

300 лв. за закупуване на  леща.Същатае с диагноза: Катаракта сенилис окули  

декстра.   

 74) Людмила Атанасова Ангелова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Никола Корчев" 9, молба вх. №  РД-7-94.Л/1/03.01.2007 г. - 100 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Сесилия Людмилова  Атанасова ЕГН: 

**********. Същата е с диагноза:  Трахеобронхитис обструктива.   

 75) Татяна Иванова Тодорова, ЕГН: **********,гр.  Варна, кв. 

"Възраждане" бл.19 вх.1 ет.3 ап.7, молба вх.  № ЗР-7-94.Т/3/31.01.2007 г. - 

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

реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Ваня Живкова Иванова:  ЕГН 

**********. Същата е с диагноза: Умерена  олигофрения-еретичен вариант. 

Астигматизмус.  Хиперметропия окули утриускве.Страбизмус конвергенс  

окули утриускве. Дъщеря й Таня Живкова Иванова:  ЕГН**********. 

Същата е с диагноза: Умерена  олигофрения-еретичен вариант. 

Астигматизъм.  Хиперметропия окули утриускве. Страбизмус дивергенс  

окули утриускве.   

 76) Михаил Северинов Маринов, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Самарско знаме" № 22 А, молба вх. №  РД-7-94.П/13/24.01.2007 г. - 200 лв. 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Неврална  мускулна атрофия, 

напреднал стадий,тежка до вяла  парапареза.   

 77) Али Мехмед Назиф, ЕГН: **********, гр. Варна, ул.  "Деница" № 

5, молба вх. № ОС-7-94.А/3/11.01.2007 г. -  500 лв. за медикаменти, 

лекарствени средства и лечебно  хранене, които не се или частично се 

реимбурсират от  НЗОК. Същият е с диагноза: Терминална бъбречна  

недостатъчност. Периодична хрониодиализа. Захарен диабет  II тип. 

Диабетна полиневропатия и ретинопатия.  ХОББ-бронхитна форма. 

ИБС.МИ - в хроничен стадий. МСБ.  Състояние след ИМИ.   



 78) Ева Василева Андреева, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Капитан Райчо" № 127, молба вх. №  РД-7-94.Е/14/30.01.2007 г. - 200 лв. за 

закупуване на  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Елеонора Йорданова  Тодорова, ЕГН 

**********. Същата е с диагноза:  Белодробна туберкулоза/от 2005г. и 

/есностранна  пневмония/от 2006г./     

79) Серджан Юнал Мехмед, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Ангеларий" № 26, молба вх. №  ЗР-7-94.С/10/06.02.2007 г. - 900 лв. за 

закупуване на  медикамента "Зентел" за 3 месеца, който не е включен в  

лекарствения списък на НЗОК за дъщеря й Юмие Ибрям Ясим,  ЕГН: 

**********. Същата е с диагноза: Състояние след  операция на ехинококова 

киста в черния дроб.   

 80) Велика Димитрова Димитрова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к. 

"Младост" бл. 133, вх.7, ет.2, ап.148, молба  вх. № ЗР-7-94.В/4/19.02.2007 г. -

1000 лв. за  остеосинтезни средства, медикаменти и консумативи, които  не 

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

след счупване на бедрената шийка  закрито в ляво. Двустранна гонартроза. 

Тораколумбална  спондилоза. ИБС. АП при усилие I-ФК. Практическа  

глухота.   

 81) Михаил Илиев Николов, ЕГН: **********, гр. Варна,  ж.к 

"Младост" бл.157, ет.2, ап. 14, молба вх. №  РД-6-94.М/349/13.12.2006 г. - 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Лека умствена  изостаналост. 

Дебилност средна степен. Диссоциално  личностово разстройство.   

 82) Севдалин Жеков Маринов, ЕГН: **********, гр.Варна,  кв. 

"Чайка" бл.13, вх. Г, ап. 29, молба вх. №  ЗР-7-94.С/9/29.01.2007 г. - 500 лв. 

за лекарствени  средства и лечебно хранене, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Неходжкинов  лимфом, 

състояние след спленектомия. Болест на Чандлър -  двустранно. Хроничен 

В-вир. хепатит. Псориазис вулгарис.   

 83) Христо Ангелов Бакалов, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", м-т "Боровец" № 97, молба вх. №  ЗР-7-94.Х/2/16.01.2007 г. 

500 лв. за лекарствени  средства и консумативи, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Метастатичен  карцином на 

черния дроб. Хроничен изострен гастрит.  Рефлуксен езофагит. Варици на 

хранопровода - I - ва ст.  Белодробна пневмофиброза.   

 84) Нюсмен Юсни Мустафа, ЕГН: **********, с. Каменар,  ул. 

"Люляк" № 2, молба вх №ЗР-7-94.Н/4/22.01.2007г. -  200 лв. за лекарствени 

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

диагноза:  Захарен диабет тип-II. Диабетна полиневропатия. ИБС. АП  при 

усилие II-III ФК. Нефролитиаза. Язва на дуоденума.  Катаракта на ляво око.   

 85) Антоанета Бялкова Митева, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Трошево", ул. "Младежка" бл. 38, вх.1,  ет.13, ап.97, молба вх. № РД-7-



94.А/12/15.01.2007г. -  200 лв. за лекарствени средства, които не се или  

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

шизофрения. Халюцинаторно - параноиден  синдром.   

 86) Алдин Демиров Алдинов, ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. 

"Аспарухово", ул. "Рожен" № 3, молба вх. №  ЗР-7-94.А/2/08.01.2007 г. - 200 

лв. за лекарствени  средства, които не се или частично се реимбурсират от  

НЗОК. Същият е с диагноза: Счупване на свода на черепа.  Остатъчна 

латентна хемипареза в ляво след ЧМТ с фрактура  на черепа и мозъчна 

контузия.   

 87) Севда Събева Филипова, ЕГН: **********, гр. Варна,  ж.к "Вл. 

Варненчик" бл.32, вх.2, ет.6, ап.66, молба вх.  № РД-7-94.С/28/22.01.2007 г. - 

150 лв. за лекарствени  средства и консумативи, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Фиданка Севдова Събева  ЕГН 

**********. Същата е с диагноза: Умерена умствена  изостаналост.   

 88) Галина Младенова Асенова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Розова долина" № 40, молба  вх. № РД-7-

94.Г/9/17.01.2007 г. - 300 лв. за  лекарствени средства и консумативи за 

операция на БКБ,  които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същата  е с диагноза: БКБ. Хроничен обструктивен пиелонефрит на  двата 

бъбрека. Двустранна хидронефроза II-III ст.  Желязодефицитна анемия. ХБ 

III ст. ХЛСН II ФК.   

 89) Калин Дженев Дженев, ЕГН: **********, гр. Варна,  ж.к. "Чайка" 

бл. № 1, вх. Г ет.5 ап.13, молба вх. №  РД-7-94.К/2/08.01.2007 г.- 1000 лв. за 

лекарствени  средства, транспортни разходи и физиотерапия, които не  се 

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

след ЧМТ. Мозъчна контузия.  Посттравмена енцефалопатия..Симтоматична 

епилепсия.   

 90) Златка Христова Чакърова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Сава" № 50, молба вх. №  РД-6-94.З/63/30.11.2006 г. - 200 лв. за 

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

за синът й Димитър Рашков Чакъров ЕГН: **********.  Същият е с 

диагноза: Компактен остеом в левия ПЦ ъгъл.  Цефалгия.     

91) Фани Райкова Цонева, ЕГН: **********, гр. Варна,  "Трошево" 

бл.46, вх.Б ет.6 ап.34, молба вх. №  ОС-6-94.Ф/5/10.10.2006 г. - 400 лв. за 

лекарствени  средства и консумативи, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ИМИ -  ромбоемболичен 

инфаркт в територията на ВБС.  Десностранна латентна хемипареза. 

Тиреоидит на Хашимото.  Хипотиреоидизъм. ИБС. Стабилна АП 2 ФК. 

Латерална  дискова херния Л4-Л5-S1.   

 92) Цветанка Сашева Ангелова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Ясен" № 3, молба вх. №  ЗР-6-94.Ц/2/30.11.2006 г. - 150 

лв. за очила и  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК за синът й Камен Цветанов Сашев,  



ЕГН:**********. Същият е с диагноза: Хиперметропия.  Страбизмус. 

Амблиопия.   

 93) Симеон Чернев Нейчев, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Хилендар" № 3, молба вх. № РД-6-94.С/372/27.11.2006  г. - 500 лв. за 

лекарствени средства и консумативи,  които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият  е с диагноза: ХЛСН-IV ФК. ИБС - 

миокарден инфаркт.  Захарен диабет тип 2.Диабетна полиневропатия, 

диабетна  ретинопатия, диабетна макроангиопатия, състояние след  

двустранна висока бедрена ампутация по повод диабетна  

гангрена.Хроничен пиелонефрит.   

 94) Иванка Гирганова Петкова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Струга" № 33, ет.10, ап.58, молба вх. №  ЗР-6-94.И/25/16.11.2006 г. - 150 лв. 

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

НЗОК. Същата е с диагноза: Карцином на лява млечна  жлеза. Мастектомия 

синистра. ХБ-II ст.тежка ст.сърдечно  мозъчна форма.   

 95) Христо Ангелов Николов, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Възраждане", бл.8, вх.2, е.3, ап.42, молба  вх. № РД-6-94.Х/55/22.11.2006 г.- 

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

от НЗОК. Същият е с диагноза: Сърдечен  порок /Тетралогия на Фало/ 

Застойна сърдечна  недостатъчност.   

 96) Гинка Добрева Добрева, ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. 

"Младост", бл. 108, вх.7,ет1, ап.74, молба вх. №  ЗР-6-94.Г/23/23.11.2006 г.-

300 лв. за леща, която не  се реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза: 

Двустранна  катаракта.   

 97) Гюлю Азис Сали, ЕГН: **********, гр. Варна, кв.  "Вл. 

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

94.Г/190/16.11.2006 г. - 200 лв. за  лекарствени средства, които не се или 

частично се  реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: МСБ.  Състояние 

след мозъчен инсулт. ХБ III ст.   

 98) Иван Георгиев Василев, ЕГН: **********, гр. Варна,  ж.к "Вл. 

Варненчик", ул. "Св. Минков" № 49, молба вх. №  ЗР-6-94.И/26/20.11.2006 г. 

- 200 лв. за лекарствени  средства, които не се или частично се реимбурсират 

от  НЗОК. Същият е с диагноза: Епилепсия - генерализирани  тонично - 

клонични пристъпи.   

 99) Марияна Райкова Тодорова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. "Св. 

Минков" № 29, молба вх. №  РД-6-94.М/314/13.11.2006 г. - 200 лв. за 

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

Същата е с диагноза: Ревматизъм N  пристъп,неактивна фаза IV, сърд. 

форма. Митрална стеноза  и инсуфициенция,Ао инсуфициенция.Абсолютна 

аритмия при  предсърдно мъждене.ХБ III ст.ХЛСН III ф.клас. 

   100) Рабие Рамадан Ибрям, ЕГН:********** гр. Варна,  ж.к "Вл. 

Варненчик", ул. "Гургулят" № 30, молба вх. №  ЗР-6-94.Р/31/13.11.2006 г. -

300 лв. за  кардиохирургичен консуматив. Същата е с диагноза:  ХЛСН-III 



ф.клас. ИБС. Обширен преден миокарден инфаркт в  хроничен стадий. След 

аортокоронарен байпас на една  коронарна артерия. ХБ-III ст. Хроничен 

пиелонефрит.  Депресивен синдром.   

 101) Николинка Димитрова Димитрова, ЕГН: **********,  гр. Варна, 

ул. "Кукуш" 12, молба вх. № ЗР  -6-94.Н/32/27.11.2006 г. - 400 лв. за 

лекарствени  средства и консумативи, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Карцином на  лява млечна 

жлеза. Състояние след мастектомия по Пирогов  с аксиларна дисекция. 

Високодиференциран аденокарцином  на ректума-състояние след предна 

резекция.Захарен диабет  тип 2.   

 102) Боряна Димитрова Димитрова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Вл. Варненчик" бл.304 вх.7, ап.107, молба  вх. № РД-6-94.Б/73/14.11.2006 

г.- 300 лв. за  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Незряща.   

 103) Вълчо Михайлов Михайлов, ЕГН: **********, гр.  Варна, жк 

"Вл. Варненчик", бл. 303, вх.7, ет.4, ап.92,  молба вх.№ РД-6-

94.В/225/02.11.2006 г. - 150 лв. за  лекарствени средства, които не се или 

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

Паркинсон.   

 104) Мехмед Хюсеин Салим, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Светослав Минков" 35 А, молба вх.№  РД-6-94.М/306/07.11.2006 г. - 150 лв. 

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

НЗОК. Същият е с диагноза: ХЛСН -III ф.клас. Митрална и  аортна 

инсуфициенция I ст.ХБ III ст.ХОББ - смесена  форма.   

 105) Зюмбюлка Райкова Георгиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Светослав Минков" 29, молба вх. №  РД-6-94.З/54/07.11.2006 г. - 150 лв. за 

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

Същата е с диагноза: Хипертонична сърдечна болест.  ИБС. АП. Сърдечна 

недостатъчност. Състояние след клапно  протезиране. МСБ.   

 106) Зафирка Михайлова Христова, ЕГН:**********, гр.  Варна, ул. 

Д-р "Заменхов" 28, молба вх. №  РД-6-94.З/66/18.12.2006 г. - 200 лв. за 

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

Същата е с диагноза: ХТСН -III ф.клас. ИБС -  предно - върхов и задно-

диафрагмален миокарден инфаркт.  МСБ - състояние след ИМИ. Хроничен 

пиелонефрит. ХБН I-II  степен.   

 107) Живка Христова Георгиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Младежка", бл. 40, вх.Е, ет.1, ап. 77, молба  вх. № РД-6-94.Ж/61/20.12.2006 

г. - 200 лв. за  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Неинсулинозависим захарен 

диабет. Диабетна  полиневропатия. ХОББ-бронхитна форма. ХБ II ст.ХСН 

III  ф.клас. Анкилоза на лява раменна става.Двустранна  коксартроза.   

 108) Филчо Йорданов Филчев, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Трошево", бл.23, вх.В ап.36, молба вх. №  ЗР-6-94.Ф/7/04.12.2006 г. - 2500 



лв. за ликводренажна  клапа и лекарствени средства, който не се или 

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

арахноидалис церебри регионис фронталис парасагиталис  декстри. Кисто-

перитонеален шънт.   

 109) Людмил Минков Русков, ЕГН: **********, гр. Варна,  бул. "Цар 

Освободител" бл. 105, вх.2, ет.1, ап.3, молба  вх.№ РД-6-94.Л/89/05.12.2006 

г. - 1000 лв. за  остеосинтезни материали. Същият е с диагноза:  

Множествени счупвания на подбедрицата закрито в дясно.   

 110) Валентина Попова, ЕГН: **********, гр. Варна,  "Младост", 

бл.125, вх.3 ет.1 ап.49, молба вх. №  РД-6-94.В/260/13.12.2006 г.- 200 лв. за 

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

Същата е с диагноза: Карцином на двете млечни  жлези. Състояние след 

операция. Метастази в костите.   

 111) Мариела Младенова Топалова, ЕГН:**********, гр.  Варна, кв. 

"Чайка", бл. 53, вх. А, ет.7, ап. 49, молба  вх. № РД-6-94.М/328/22.11.2006 г.- 

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

от НЗОК. Същата е с диагноза: ХКВБСН.  Състояние след ИМИ във ВБС. 

ХБ IIIст. БКБ. Хроничен  пиелонефрит. Язва на дуоденума. Поясна 

спондилоза.  Състояние след декомпресивна ламинектомия на Л4.  

Левостранна перонеална пареза. Двустранна гонартроза и  коксартроза.   

 112) Йовка Братоева Атанасова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

Трошево, бл. 75, вх.Б, ет.7, ап. 44, молба  вх. № ЗР-6-94.Й/11/18.12.2006 г. - 

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

от НЗОК. Същата е с диагноза: Хипертонична  сърдечна болест. ИБС. АП 

при усилие. Сърдечна  недостатъчност. Захарен диабет тип 2. Диабетна  

полиневропатия. Остеопороза.   

 113) Петранка Асенова Павлова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Панайот Хитов" № 13, молба вх. №  РД-7-94.П/26/15.02.2007 г. - 200 лв. за 

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

Същата е с диагноза: ИМИ - тромбоемболичен инфаркт  в територията на 

ЛСМА.ХБ III ст. Десностранна латентна  хемипареза. Състояние след ИМИ 

в ТДСМА.Състояние след  ИМИ във ВБС.   

 114) Елиф Алиева Исмаилова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. "Св. 

Минков" № 48, молба вх. №  РД-7-94./25/16.02.2007 г.- 150 лв. за 

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

Същата е с диагноза: Перитубарна серозна  киста-след операция. 

Глухонемота.   

 115) Мария Кръстева Аврамова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Чайка", бл. 33, вх."А", ап.1, молба вх. №  ЗР-7-94.М/13/19.02.2007 г. - 300 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Мета хепатис  про карцинома 

ренис. Статус пост операционем. 



   116) Марийка Проданова Тодорова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Банат" № 34, молба вх. №  СДЖ-7-94.М/8/28.02.2007 г. - 200 лв. за 

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

Същата е с диагноза: ХЛСН III ф.клас. Стабилна АП  III ф.клас. Пристъпна 

абсолютна аритмия при предсърдно  мъждене. Дегенеративни промени на 

аортна и митрална  клапи.Левокамерна дисфункция. ХБ III ст. МСБ. 

ХКВБСН.   

 117) Денчо Николов Колев, EГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Цимерман" № 33 ет. 4, ап. 38, молба вх.в №  ЗР-7-94.Д/6/24.01.2007 г.- 300 

лв. за лекарствени  средства, които не се или частично се реимбурсират от  

НЗОК. Същият е с диагноза: Състояние след ИМИ в ТЛСМА.  ХБ III ст. 

Десностранна централна хемипареза-лека  степен. ИБС. АП II ф.клас. ХСН 

II ф.клас. Хемангиом на  черния дроб. Хроничен гастродуоденит. ГЕРБ.   

 118) Лена Борисова Иванова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

Макгахан № 3, молба вх. №  РД-7-94.Л/10/30.01.2007 г. - 100 лв. за 

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

Същата е с диагноза: Инконтиненция след оперативно  лечение по повод 

миома на матката. Пиелонефритис  хроника. Двустранно разширени вени с 

отоци. Афективно  разстройство.Ангиосклерозис ретине хипертоника с  

астигматизъм.   

 119) Снежина Иванова Йорданова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Вл. Варненчик", бл. 22, вх.15, ап.11, молба  вх.в № РД-7-94.С/13/11.01.2007 

г. - 300 лв. за  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Шизофрения -  параноидна 

форма.Пристъпно-проградиентно протичане.  Халюцинаторно - параноиден 

синдром. Промяна на  личността. ЗД II тип.ИБС. Стабилна АП II ф. клас. СН  

I-II ф.клас. Синът й Николай Христов Колев,  ЕГН:********** е с диагноза: 

Параноидна шизофрения.  Параноиден синдром.   

 120) Йорданка Христова Кръстева, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

Чайка, бл.48, вх.В, ет.ІІІ, ап.56, молба вх.  № РД-7-94.Й/11/06.02.2007 г. - 

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

от  НЗОК. Същата е с диагноза: ИМИ-инфаркт най вероятно  тромботичен в 

територията на ДСМА. ХБ III ст. ХКВБСН.   

 121) Рачко Каменов Атанасов, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к. "Вл. 

Варненчик", ул. "Станислав Доспевски" №  7, молба вх. № РД-7-

94.Р/14/22.01.2007 г.- 150 лв. за  лекарствени средства, които не се или 

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

парамедианна дискова херния на ниво Л3-Л4.   

 122) Златка Стефанова Маринова, ЕГН: **********т, гр.  Варна, м-т 

"Манастирски рид" № 1433, молба вх.в №  РД-7-94.З/6/29.01.2007 г. - 200 лв. 

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

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

Състояние след операция по повод стриктура  на шийката на пикочния 



мехур. ХБ III ст. ИБС АП при  усилие II ф. клас. Тиреоидит на Хашимото. 

Генерализирана  тревожност.   

 123) Кало Ламбов Иванов, ЕГН: **********, гр. Варна,  жк. 

"Младост", бл. 116, вх.8, ет.4, ап.10, молба вх. №  ЗР-7-94.К/8/29.01.2007 г.- 

300 лв. за лекарствени  средства и консумативи, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Състояние  след оперативно 

лечение по повод Са на ректума с  колостома. Абдоминална херния. 

Нуклеарна катаракта на  двете очи. Ревматичен сърдечен порок , митрална  

инсуфициенция. Аортна стеноза, камерна екстрасистолия.  СН III ф.клас. 

Алергичен риносинуид.   

 124) Роза Рускова Михаилова,ЕГН:**********, с.  Каменар, ул. 

Липа"№21, молба вх. №  РД-7-94.Р/9/16.01.2007 г. - 300 лв. за лекарствени  

средства, рехабилитация и диетично хранене, които не се  или частично се 

реимбурсират от НЗОК за синът й Христо  Ясенов Михаилов, 

ЕГН:**********. Същият е с диагноза:  Родово-травматична лезия на 

десния раменен сплит.Горна  вяла лезия на десния раменен сплит.Горна 

вяла монопареза  тип Дюшен - Ерб.   

 125) Росица Атанасова Костова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", ул. "Светослав Минков" № 48  а, молба вх. № РД-7-

94.Р/8/16.01.2007 г. - 300 лв. за  лекарствени средства и консумативи, които 

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

Ампутацио феморис синистра пост хипоплазия. Дъщеря й  Юлия Росицова 

Костова, ЕГН:********** е с диагноза:  Епилепсия.   

 126) Фатма Мехмед Исмаил, ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. 

"Аспарухово, ул. "Горна студена" № 71, молба вх. .№  ЗР-7-

94.Ф/2/15.01.2007г. - 200 лв. за лекарствени  средства, които не се или 

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

астма-смесена  форма. ХБ II ст. МСБ. Исхемичен мозъчен инсулт в БЛСМА.  

Десностранна хемипареза.   

 127) Нурие Хасанова Майрямова, ЕГН: **********,  гр.Варна, ул. 

"Княз Черказки" № 24 ,молба вх.№  ЗР-7-94.Н/2/11.01.2007г. - 300 лв. за 

лекарствени  средства и рехабилитация, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Субарахноидален мозъчен 

кръвоизлив.ХБ III ст.   

 128) Вангел Иванов Димитров, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Виница", ул. "Димитър Димов" 10, молба вх. №  ЗР-7-94.В/1/23.01.2007 г.- 

200 лв. за лекарствени  средства и консумативи, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Коксартрозис  билатералис. 

Статус пост фрактура пертрохантерика  феморис декстра.Гонартрозис 

билатералис деформанс. Са  гландуле простате.   

 129) Недка Атанасова Петкова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Страхил войвода" 47, ет.3, ап.8, молба вх. №  РД-6-94.Н/154/06.11.2006 г.- 

300 лв. за лекарствени  средства и консумативи, които не се или частично се  



реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Коксартрозис  билатералис. 

Състояние след алопластика на двете  тазобедрени стави.   

 130) Къймет Алиева Шабанова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Рожен" № 3, молба вх. №  ЗР-6-94.К/35/20.11.2006 г.- 150 

лв. за лекарствени  средства, които не се или частично се реимбурсират от  

НЗОК. Същата е с диагноза: МСБ, ХВБ СН, двустранна  стволова 

симптоматика от съдов тип в декомпенсация.  Двустранна коксартроза. 

Спондилоартрозис деформанс.  Остеоартрозис талокруралис билатералис. 

ИБС, АП при  усилие III ф.клас.ХБ III ст. ХСН III ф.клас.   

 131) Ангелина Хиткова Стайкова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", ул. "Гургулят" № 13, молба  вх.№ РД-6-94.А/210/27.11.2006 

г. - 100 лв. за  лекарствени средства, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ II ст.  Захарен диабет тип 

2.Рецидивиращо депресивно  разстройство.   

 132) Росица Асенова Чанталиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Гарибалди" № 11, молба вх.  № ЗР-6-94.Р/12/09.05.2006 

г.- 100 лв. за лекарствени  средства, които не се или частично се 

реимбурсират от  НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ II ст. ХОББ - смесена  

форма.   

 133) Орлин Георгиев Янев, ЕГН: **********, гр. Варна,  жк 

"Владиславово", бл. 224, вх.4, ап. 114, молба вх. №  ЗР-6-94.О/1/17.11.2006 

г.- 200 лв. за лекарствени  средства, които не се или частично се 

реимбурсират от  НЗОК. Същият е с диагноза: Инсулинозависим захарен  

диабет с неврологични усложнения. Диабетна  полиневропатия. ХБ II ст. 

Чернодробна стеатоза. Хроничен  панкреатит.   

 134) Румяна Димитрова Кънчева, ЕГН: **********, гр.  Варна, 

кв."Владислав Варненчик", бл.4, вх.12, ет.7, ап.  20, молба вх. № ЗР-7-

94.Р/13/16.05.2007 г.- 300 лв. за  медикаменти, които не се или частично се 

реимбурсират от  НЗОК. Същата е с диагноза: Хиперметропия. Алергичен  

дерматит. ХОББ - бронхитна форма.- за оперативно  лечение.   

 135) Зорница Стоянова Николова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к 

"Вл. Варненчик", бл. 302, вх.3, ап.36, молба  вх. № ЗР-7-94.З/8/18.05.2007 г.- 

300 лв. за  лекарствени средства и консумативи, които не се или  частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:  Миома утери.   

 136) Радка Петрова Йорданова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Студентска" № 14, вх. Д, ет.3, ап.62, молба  вх. № ЗР-7-94.Р/14/29.05.2007 г. 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Паркинсонова  болест.   

 137) Донка Стаматова Николова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ДСХ 

"Гергана", молба вх. №  ЗР-7-2500/79/22.05.2007 г. - 300 лв. за остеосинтезри  

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

НЗОК. Същата е с диагноза: Счупване на  бедрената шийка закрито вдясно.    

138) Моника Милчева Атанасова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 



"Карамфил" № 13, вх.В, ап. 99, молба вх. №  ЗР-7-94.М/17/02.03.2007 г. - 500 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Са коли утери  - ІІІ ст. Статус 

пост операционем. Деприсивно  разстройство. Хипертонична болест.   

 139) Руска Асенова Георгиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Младост" № 1, молба вх. №  ЗР-7-94.Р/2/17.01.2007 г. - 

200 лв. за лекарствени  средства и консумативи, които не се или частично се  

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Артериална  хипертония. 

Афективно разстройство. ХОББ.   

 140) Анахид Хачик Карагьозян, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Козлодуй" № 50, молба вх. №  РД-7-94.А/103/24.04.2007 г. - 1 000,00 лв. за  

закупуване на медикамента Бетаферон за 6 месеца, който  не се реимбурсира 

от НЗОК. Същата е с диагноза:  Множествена склероза.   

 141) Марина Дочкова Иванова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул."А. 

Разцветников" № 13, молба вх. №  РД-7-94.М/140/24.04.2007 г. - 1 000,00 лв. 

за  закупуване на медикамента Бетаферон за 6 месеца, който  не се 

реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза:  Множествена склероза.   

 142) Велина Георгиева Василева, ЕГН: **********, гр.  Варна, к-с 

"Победа", бл.9, ет.3, ап. 12, молба вх. №  РД-7-94.В/86/24.04.2007 г. - 1 

000,00 лв. за  закупуване на медикамента Бетаферон за 6 месеца, който  не се 

реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза:  Множествена склероза.   

 143) Мирослава Георгиева Василева, ЕГН: **********,  гр. Варна, к-с 

"Победа", бл.9, ет.3, ап. 12, молба вх. №  РД-7-94.М/138/24.04.2007 г. - 1 

000,00 лв. за  закупуване на медикамента Бетаферон за 6 месеца, който  не се 

реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза:  Множествена склероза.   

 144) Сава Христов Момчев, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Илинден"№ 2, ет.4, ап.9, молба вх. №  РД-7-94.С/132/24.04.2007 г.- 600,00 

лв. за закупуване  на медикамента Имуновенин за 1 курс , който не се  

реимбурсира от НЗОК. Същият е с диагноза: Множествена  склероза.   

 145) Рада Тодорова Кисьова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. "Бриз" 

1775, молба вх. №  РД-7-94.Р/78/24.04.2007 г. - 600,00 лв. за закупуване  на 

медикамента Имуновенин за 1 курс , който не се  реимбурсира от НЗОК. 

Същата е с диагноза: Множествена  склероза.   

 146) Неделин Димитров Манасиев, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"В. Априлов" № 10, ап. 15, молба вх. №  РД-7-94.Н/93/24.04.2007 г. - 600,00 

лв. за закупуване  на медикамента Имуновенин за 1 курс , който не се  

реимбурсира от НЗОК. Същият е с диагноза: Множествена  склероза.   

 147) Лъчезар Стефанов Кудев, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Цимерман" № 44, молба вх. №  РД-7-94.Л/33/24.04.2007 г. - 600,00 лв. за 

закупуване  на медикамента Имуновенин за 1 курс , който не се  

реимбурсира от НЗОК. Същият е с диагноза: Множествена  склероза.   

 148) Павлина Радева Боева, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. "Радко 

Димитриев" № 12, молба вх. №  РД-7-94.П/63/24.04.2007 г. - 600,00 лв. за 



закупуване  на медикамента Имуновенин за 1 курс , който не се  

реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза: Множествена  склероза.   

 149) Добрин Николов Петков, ЕГН: **********, с.  Звездица, ул. 

"Феникс" № 77, молба вх. №  РД-7-94.Д/92/24.04.2007 г. - 600,00 лв. за 

закупуване  на медикамента Имуновенин за 1 курс , който не се  

реимбурсира от НЗОК. Същият е с диагноза: Множествена  склероза.   

 150) Калина Станева Пейчева, ЕГН: **********, гр.  Варна, к-с 

"Младост" № 134, вх.1, ап. 16 молба вх. №  РД-7-94.К/71/24.04.2007 г. - 

600,00 лв. за закупуване  на медикамента Имуновенин за 1 курс, който не се  

реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза: Множествена  склероза.   

 151) Мария Парашкевова Николова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Брегалница" № 40, ет.2, ап.5, молба вх. №  РД-7-94.М/137/24.04.2007 г.- 

600,00 лв. за закупуване  на медикамента Имуновенин за 1 курс , който не се  

реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза: Множествена  склероза.   

 152) Маргарита Стоянова Керанова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Головина" № 15, ап. 94, молба вх. №  РД-7-94.М/139/24.04.2007 г. - 600,00 

лв. за закупуване  на медикамента Имуновенин за 1 курс, който не се  

реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза: Множествена  склероза.   

 153) Яница Здравкова Янкова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к 

"Младост" № 129, вх.7, ет.2, ап. 152, молба  вх. № РД-7-94.Я/15/24.04.2007 г. 

- 600,00 лв. за  закупуване на медикамента Имуновенин за 1 курс, който не  

се реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза: Множествена  склероза.   

 154) Красимира Василева Атанасова, ЕГН: **********,  гр. Варна, 

ж.к. "Младост", бл. 104, вх. 1, ет. 2, ап.  6., молба вх. № ОС-7-

94.К/10/29.05.2007г. - 1 000 лв.  за лекарствени средства и консумативи, 

които не се или  частично се реимбурсират от НЗОК за съпруга й Стоян  

николов Атанасов, ЕГН: **********. Същата е с диагноза:  Множествена 

склероза целебрална форма хронично  прогресиращ ход. синдром на долна 

спатична парапареза в  тежка форма.   

 155) Дора Георгиева Андонова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Отец Паисий" № 32,ап. 54, молба вх. №  ОС-7-94.Д/6/08.02.2007г. - 1500 лв. 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Npl на  ректума Т4M2Nx.Meta 

хепатис.   

 156) Марушка Йорданова Анева, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Перикон" № 15, кв.  Аспарухово, молба вх. № ОС-7-

94.М/25/14.05.2007г. - 300  лв. за лекарствени средства и консумативи, които 

не се  или частично се реимбурсират от НЗОК за синът й Марио  Йорданов 

Марков, ЕГН: **********. Същият е с диагноза:  Синдром на обстроктивна 

сънна апнея придружаваща  заболявания   

 157) Мария Тодорова Динева, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Найчо Цанов" № 69А, молба  вх. № ОС-7-

94.М/21/02.05.2007г. - 500 лв. за  лекарствени средства и консумативи, които 



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

Карцинома сигме pTispN0pM0pH0pP0 - dukes IA. Статус  пост.   

 158) Йорданка Иванова Наумова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к. 

"Вл. Варненчик", бл. 223, вх. 1, ет. 6,  ап.22 молба вх. № ОС-7-

94.Й/2/16.04.2007г. - 1000 лв.  за лекарствени средства и консумативи, които 

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

ЗДПСУ. Гангрена педис синистра.   

 159) Светлана Атанасова Тодорова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к. 

"Вл. Варненчик", бл. 408, вх. 5, ет. 4,  ап.12, молба вх. № ОС-7-

1000/50/28.05.2007г.- 500 лв.  за лекарствени средства и консумативи, които 

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

Злокачествено новообразуване на окото и придатъците му.   

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

  

        РЕШЕНИЕ № 5068-6(55)/13.06.2007 г. 

  

 1) Сийка Пламенова Богданова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", ул. Гургулят № 3, молба вх. №  ЗР-6-94.С/48/30.11.2006 г. 

Същата е с диагноза: Ангина  лакунарис - няма основание за отпускане на 

средства за  лечение.   

 2) Димка Здравкова Данаилова, ЕГН: **********,гр.  Варна, ж.к 

"Владиславово", ул. "Станислав Минков" № 44,  молба вх. № ЗР-6-

94.Д/40/21.12.2006 г. за синът й Наско  Димов Здравков, ЕГН:**********. 

Същият е с диагноза:  Боледува често от остри инфекции на горните 

дихателни  пътища - няма основание за отпускане на средства за  лечение.   

 3) Росица Сашева Стефанова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Рожен" № 4, молба вх. №  ЗР-6-94.Р/39/08.12.2006 г. 

Същата е с диагноза:  Бронхопневмония/16.11.2006г./ - няма основание за  

отпускане на средства за лечение.   

 4) Ема Ангелова Асенова, ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. 

"Владиславово", ул."Св. Минков" № 33, молба вх. №  ОС-6-

94.Е/27/14.12.2006 г. Същата е с диагноза:  Варикофлебитис крурис 

декстра/2001г/ - няма основание  за отпускане на средства за лечение.   

 5) Нина Панайотова Николова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к 

"Владиславово", ул. "Св. Минков" № 49, молба  вх. № ЗР-6-

94.Н/35/13.12.2006 г.Синът й Митко Нинов  Николов, ЕГН:**********, 

който е с диагноза: Бронхиална  астма-атопична форма, средно-тежко 

протичане.  Постоперативно евентрацио - рецидив. Синът и Юлиян Нинов  

Николов, ЕГН: **********, който е с диагноза: Епилепсия  - чести големи 

епи припадъци - няма основание за  отпускане на средства за лечение - 

лекарствата са  включени в лекарствения списък на НЗОК.   



 6) Сийка Събинова Кочева, ЕГН: **********, гр.Варна,  ж.к. 

"Владислав Варненчик" ул. "Ст. Доспевски" № 5,  молба вх. № РД-7-

94.С/21/16.01.2007 г. Същата е с  диагноза: Мастопатия на лява млечна 

жлеза /2002г./ -  няма основание за отпускане на средства за лечение.   

 7) Елена Атанасова Михайлова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславо", ул. "Станислав Доспеваски" № 2,  молба вх. № РД-7-

94.Е/6/15.01.2007 г. за синът й Алдин  Страхилов Илков, ЕГН: **********. 

Същият е с диагноза:  Остър бронхиолит от друг причинител - няма 

основание за  отпускане на средства за лечение.   

 8) Анка Вълканова Рашкова, ЕГН: **********, гр. Варна,  кв. 

"Аспарухово", ул. "Браила" № 33, молба вх. №  РД-7-94.А/20/23.01.2007 г. 

Същата е с диагноза: ИБС. АП  II ф.к. ХБ III ст.ХСН II ф.к. БКБ. Хроничен 

калкулозен  пиелонефрит. Хроничен бронхит - няма основание за  отпускане 

на средства за лечение.   

 9) Идриз Али Мехмед, ЕГН: **********, гр. Варна, кв.  

"Аспарухово", ул. "Горна студена" № 73, молба вх. №  ЗР-7-

94.И/2/15.01.2007 г. Същият е с диагноза: ХОББ.  Стенокардия - няма 

основание за отпускане на средства  за лечение. Лекарствата са включени в 

лекарствения  списък на НЗОК.     

10) Теменужка Стефанова Илиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Пробуда" 104, молба РД-7-94.Т/8/06.02.2007  г. за синът й Красимир 

Теменужков Илиев,ЕГН: **********.  Същият е с диагноза: Контузио 

капитис. Комоцио церебри.  Бронхиална астма-атопична форма, леко 

персистиращо  протичане - няма основание за отпускане на средства за  

лечение. Лекарствата са включени в лекарския списък на  НЗОК.   

 11) Роза Ангелова Димитрова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово" ул. "Калач" № 42а, молба вх. №  СДЖ-7-94.Р/7/14.02.2007 г. 

Същата е с диагноза:  Биполярно афективно разстройство - няма основание 

за  отпускане на средства за лечение.   

 12) Надежда Асенова Живкова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Браила" № 5, молба вх. №  РД-7-94.Н/38/20.02.2007 г. за дъщеря й Ферайе 

Василева  Александрова, ЕГН:**********. Същата е с диагноза:  

Хиперметропия - няма основание за отпускане на средства  за лечение.   

 13) Светла Христова Иванова, ЕГН: **********, гр.  Варна, 

ул."Браила" № 3, молба вх. №  РД-7-94.С/64/20.02.2007 г. Дъщеря й Мелиса 

Светлева  Христова, ЕГН: ********** е с диагноза: Десностранна  

пневмония с неуточнен причинител- няма основание за  отпускане на 

средства за лечение.   

 14) Кръстинка Наскова Николова, ЕГН: **********, гр.  Варна ж.к 

"Владиславово" ул. "Боян Илиев" № 2, молба вх.  № ЗР-7-94.К/16/18.01.2007 

г.Дъщеря й Кристинка Николова  Панайотова, ЕГН: /липсва документ 

удостоверяващ  роднинска връзка/. Същата е с диагноза: Остър бронхиолит  

от друг причинител - няма основание за отпускане на  средства за лечение. 



   15) Васил Тодоров Вангелов, ЕГН: **********, Варна,  ул. 

"Студентска" бл.12, ет.10, ап.64, молба вх. №  РД-7-94.В/40/20.02.2007 г. 

Същият е с диагноза: Старчска  катаракта на дясното око - не е представил 

документ за  направен разход - няма основание за отпускане на  средства за 

лечение.   

 16) Пламен Кръстев Иванов, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. "Иван 

Драсов" 25, вхА,ет.1, молба вх. №  РД-7-94.П/25/15.02.2007 г. Същият е с 

диагноза: ИБС. ХБ  III ст. ХВБСН. Контрактура на тазобедрена става.  

Спондилартроа - няма основание за отпускане на средства  за лечение, 

медикаментите са включени в леекарствения  списък на НЗОК.   

 17) Иванка Йорданова Илиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. "Цар 

Симеон І", 36 Г, ап.1, молба вх. №  РД-7-94.И/26/20.02.2007 г. Същата е с 

диагноза: ХБ III  ст. Абсолютна аритмия при предсърно мъждене. ХЗСН II  

ф.к.Деформираща коксартро/за - няма основание за  отпускане на средства 

за лечение.   

 18) Севда Милкова Асенова, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. "Наум" 

№ 87, молба вх. № РД-6-94.С/368/23.11.2006 г.  за синът й Живко Севдов 

Милков, ЕГН: **********, който е  с диагноза: Често боледува от инфекции 

на горните  дихателни пътища- няма основание за отпускане на  средства за 

лечение.    

 19) Антонина Михайлова Ангелова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Розова долина" № 19, молба  вх. № ЗР-7-

94.А/9/26.01.2007 г. Същата е с диагноза:  ХБ-II ст.сърдечна ф-ма.Захарен 

диабет - II тип - няма  основание за отпускане на средства за лечение.    

 20) Емилия Георгиева Иванова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Боян Илиев" № 22, молба вх. №  ЗР-7-94.Е/4/26.01.2007 г. Същата е с 

диагноза:  Пиелонефритис хроника. Анемия - няма основание за  отпускане 

на средства за лечение.    

 21) Дора Костова Петрова, ЕГН: **********, гр. Варна,  ж.к "Вл. 

Варненчик" бл.403, вх.8, ет.8, ап.23 за дъщеря  й Дарина Росенова 

Пенчева,ЕГН:**********. Същата е с  диагноза: Остра нелимфобластна 

левкемия. Детето с  родителите си е на лечение в Израел - няма основание за  

отпускане на средства за лечение.    

 22) Севджан Османова Караниева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Горски пътник" № 9, молба вх. №  ЗР-7-94.С/13/20.02.2007 г. за дъщеря й 

Къймет Метинова  Исмаилова, ЕГН:**********. Същата е с 

диагноза:Вродена  сърдечна малформация-тетралогия на Фало след 

радикална корекция. Средностепенна пулмонална  

недостатъчност.Псориазис вулгарис -лицето не живее на  посочения адрес, 

няма основание за отпускане на средства  за лечение.   

 23) Юлияна Петрова Атанасова,ЕГН:**********, гр.  Варна, ул. 

"Петко Напетов" № 54, молба вх. №  РД-7-94.Ю/1/08.01.2007 г. Същата е с 



диагноза: Втора  бременност и раждане през IX..2006г - няма основание за  

отпускане на средства за лечение.   

 24) Сейние Али Айваз, ЕГН: **********, гр. Варна, кв.  "Вл. 

Варненчик", бл. 405, вх.13, ет.8, ап.95, молба вх.  № ЗР-6-

94.С/50/11.12.2006г. Същата е с диагноза:  Десцензус вагине антериор ет 

постериор.Инконтиненцио  урине -не е представен документ за направен 

разход-  няма основание за отпускане на средства за лечение.   

 25) Сияна Юриева Методиева, ЕГН: **********, с настоящ  адрес. гр. 

Варна, ул. "Княз Черказки" 41 и постоянен  адрес ул. "Люляк" № 2 с. 

Каменар, молба вх. №  ЗР-7-94.С/1/05.01.2007 г. за синът й Юсмен Сиянов 

Юриев,  ЕГН:**********, който е с диагноза: Детето боледува  често от 

вирусни и бактериални инфекции - няма  основание за отпускане на 

средства за лечение.   

 26) Елисавета Василева Джикова, ЕГН:**********, гр.  Варна, ул. 

"Младежка" 55, вх.Ж ет.8, молба вх. №  ЗР-6-94.Е/26/22.11.2006 г. за синът й 

Димитър Илиев  Димитров, ЕГН:**********. Същият е с диагноза: 

Съчетано  счупване на лакътна и лъчева кост,закрито в дясно.  Състояние 

след остеосинтеза.Фистула. - не е приложен  документ за направени разходи 

, няма основание за  отпускане на средства за лечение.   

 27) Румяна Атанасова Василева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ж.к. 

"Вл. Варненчик" ул. "19" № 35, молба вх. №  ОС-6-94.Р/21/31.10.2007 г. 

Същата е с диагноза:  Паническо разстройство - няма основание за 

отпускане на  средства за лечение.   

 28) Росица Михайлова Йорданова, ЕГН:**********, гр.  Варна, жк 

"Вл. Варненчик", ул. "Гургулят" № 27, молба  вх.№ ЗР-6-94.Р/35/17.11.2006 

г. за синът й Серафим Росев  Михаилов,ЕГН:**********. Същият е с 

диагноза: Клинично  здрав - няма основание за отпускане на средства за  

лечение.   

 29) Ана Панайотова Георгиева, ЕГН:**********, гр.  Варна, ж.к "Вл. 

Варненчик", 205 вх.1 ет.1 ап.1, молба  вх.№ РД-6-94.А/203/17.11.2006 г. за 

синът й Илко Анев  Георгиев, ЕГН:**********, който е с диагноза: Често  

боледуващо дете-ангини,катари на ГДП,  бронхити,бронхопневмония - няма 

основание за отпускане  на средства за лечение. Лекарствата се 

реимбурсират от  НЗОК.   

 30) Катя Сашева Иванова, ЕГН:**********, гр. Варна,  кв. 

Аспарухово, ул. "Атанас Манев" № 2, молба вх. №  ЗР-6-94.К/34/13.11.2006 

г. Същата е с диагноза:  Хипертонична болест.Последици от СМБ.ХОББ. - 

няма  основание за отпускане на средства за лечение.   

 31) Нина Бончева Юриева, ЕГН: **********, гр. Варна  ул. 

"Гургулят" № 16А, молба вх. №  РД-6-94.Н/155/13.11.2006 г. за дъщеря й 

Елиза Нинова  Бончева, ЕГН:**********, която по данни на майката,  често 

боледува от респираторни заболявания - няма  основание за отпускане на 

средства за лечение.   



 32) Силвия Костова Шопова, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Гургулят" № 24, молба вх. №  РД-6-94.С/358/14.11.2006 г.за синът й Кирил 

Силвиев  Костов,ЕГН:**********. Същият е с  диагноза:Ринофарингитис 

катаралис акута.Бронхиолитис  акута./от 2002г./.Херния ингвиналис 

декстра/от2003г./ -  няма основание за отпускане на средства за лечение.   

 33) Христина Альошева Алекова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

Владиславово, бл.404, вх.-1, ет.1, ап. 2,  молба вх. № РД-6-

94.Х/50/02.11.2006 г. за синът й Альоша  Христинов 

Альошев,ЕГН:**********. Същият е с  диагноза:Остър бронхиолит от друг 

причинител - няма  основание за отпускане на средства за лечение.   

 34) Живка Петрова Колева, ЕГН: **********, гр. Варна,  ж.к "Вл. 

Варненчик", бл.33 вх.1 ет.4 ап.18, молба вх. №  РД-6-94.Ж/60/13.12.2006 г. 

Същата е с диагноза:Аденция  парциалис мандибуле-за вграждане на 

импланти в долна  челюст - няма основание за отпускане на средства за  

лечение.   

 35) Калина Богомилова Георгиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Доброволци" 1, вх.1, ет.4, ап. 87, молба вх.  № РД-6-94.К/187/05.12.2006 г. 

за синът й Стоян Иванов  Ласков, ЕГН:**********. Същият е с 

диагноза:Бронхиална  астма-смесена форма,леко персистиращо протичане - 

няма  основание за отпускане на средства за лечение.     

36) Красимир Ангелов Караиванов, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", бл. 32, вх.2, ет.7, ап.72,  молба вх. № РД-6-

94.К/190/11.12.2006 г. Същият е с  диагноза:Активна компенсирана 

чернодробна цироза с  етилова генеза. Токсична полиневропатия на долни  

крайници с нарушена дълбока сетивност. - няма основание  за отпускане на 

средства за лечение.   

 37) Катя Асенова Бояджиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Аспарухово", ул. "Джузепе Гарибалди" № 11,  молба вх. № ЗР-6-

94.К/12/18.04.2006 г. Същата е с  диагноза:Дифузна гуша.ХБ II ст.ХЛСН - 

няма основание за  отпускане на средства за лечение, медикаментите са  

включени в лекарствения списък на НЗОК.   

 38) Кадрие Юсеинова Алиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, жк "Вл. 

Варненчик", ул. "Гургулят" № 22, молба  вх. № РД-6-94.К/179/15.11.2006 г. 

Същата е с диагноза:  Често боледува от гнойни ангини - няма основание за  

отпускане на средства за лечение.   

 39) Зюмбюлка Алдинова Русева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Пробуда" № 176, молба вх. №  СДЖ-7-94.З/4/08.02.2007 г. Същата е с  

диагноза:Ехинококус хепатис.Статус пост  ехинококектомия./от 2002/г. - 

няма основание за  отпускане на средства за лечение, оперирана преди 5  

години.    

 40) Юлия Ангелова Гочева, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. "Княз 

Черказки" № 22, молба вх. №  РД-7-Ю/2/10.01.2007 г. Същата е с диагноза: 



Апендицитис  хроника екзацербата-руптура. Кисте оварии синистра.  

Хемоперитонеум - няма основание за отпускане на  средства за лечение.   

 41) Атанаска Василева Георгиева, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Академик Методи Попов" № 2, молба вх. №  ЗР-6-94.А/28/29.05.2006 г. за 

дъщеря й Сани Атанасова  Георгиева, ЕГН: **********. Същата е с 

диагноза:  Бронхопневмония билатералис /2003г и 2004г. /Анемия  

секундария. Вирусна чревна инфекция/2005г./ - няма  основание за 

отпускане на средства за лечение,  медикаментите са включени в 

лекарствения списък на  НЗОК.   

 42) Елена Данаилова Москова, ЕГН: **********, гр.  Варна, кв. 

"Владиславово", ул. "Светослав Минков" № 37,  молба вх. № ЗР-6-

94.Е/24/15.11.2007 г. Същата е с  диагноза: Струма дифуза ст.III. Хроничен 

трахеит.  Нервно-вегетативна дистония. Девиацио нази - няма  основание за 

отпускане на средства за лечение,  медикаментите са включени в 

лекарствения списък на  НЗОК.   

 43) Хриска Томова Станкова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Светослав Минков" 31, молба вх. №  РД-6-94.Х/52/13.11.2006 г. за дъщеря 

й Юлия Симова  Владова ЕГН: **********. Същата е с диагноза: 

Ехинококус  пулмонис декстри /от 2001г.-опериран/ - няма основание  за 

отпускане на средства за лечение.   

 44) Цветан Райков Тодоров, ЕГН: **********, гр. Варна,  ул. 

"Светослав Минков" 29, молба вх. №  РД-6-94.Ц/36/07.11.2006 г. Същият е с 

диагноза: ИБС. ХБ  III ст. Хроничен рецидивиращ панкреатит. Язвена 

болест.  - няма основание за отпускане на средства за лечение,  

медикаментите са включени в лекарствения списък на  НЗОК.   

 45) Дияна Виолетова Ангелова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. 

"Пробуда" № 219, молба вх. №  РД-7-94.Д/33/19.02.2007 г. Същата е с 

диагноза: Алопеция  ареата - няма основание за отпускане на средства за  

лечение, медикаментите са включени в лекарствения списък  на НЗОК.   

 46) Любка Асенова Тодорова, ЕГН: **********, гр.  Варна, жк "Вл. 

Варненчик" ул. "Боян Илиев" № 2, молба  вх.№ РД-7-94.Л/6/17.01.2007 г. 

Същата е с диагноза:  Състояние след тотална ларингектомия по повод  

карцином/от 1995г./ - няма основание за отпускане на  средства за лечение, 

медикаментите са включени в  лекарствения списък на НЗОК.   

 47) Николина Панайотова Николова, ЕГН: **********, гр.  Варна, жк 

Владиславово ул. "Боян Илиев" № 2, молба вх. №  ЗР-7-94.Н/3/18.01.2007 г. 

за дъщеря й Кристинка Николова  Панайотова, ЕГН: **********. Същата е с 

диагноза:  Бронхопневмония синистра - няма основание за отпускане  на 

средства за лечение, медикаментите са включени в  лекарствения списък на 

НЗОК.   

 48) Юлия Маринова Ангелова, ЕГН: **********, гр.  Варна, ул. "Цар 

Иван Срацимир" № 112, молба вх. №  РД-7-94.Ю/3/11.01.2007 г. Същата е с 

диагноза: Захарен  диабет на инсулиново лечение. Диабетна 



полиневропатия,  ретинопатия и нефропатия. ХБ - няма основание за  

отпускане на средства за лечение, медикаментите са  включени в 

лекарствения списък на НЗОК. 

  

 

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 

№ 55/13.06.2007 г. 

по точка седма  от дневния ред 

  

  

 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

 "Образование" относно:  

 - изплащане на транспортни разноски в размер на 3 000 лв. за участие 

на СОУ за деца с нарушено зрение "Д-р Иван Шишманов" в певчески-

танцов фестивал в Скопие;  

 - промени в "Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество". 

  

 Докл.: Д. ДАСКАЛОВ - Председател ПК "Образование" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

  

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 5069-7. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет 

Варна дава съгласие за изплащане на транспортни  разноски в размер на 3 

000 лв. /три хиляди лв./ от бюджета  на функция "Образование", дейност 389 

за участие на СОУ за  деца с нарушено зрение "Д-р Иван Шишманов" в  

певчески-танцов фестивал в Скопие.   

 резултати от поименно явно гласуване:   

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

  

 5070-7. Общински съвет Варна на основание чл. 12, ал. 1,  и чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  допълва чл. 3 от Наредба за реда 

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

следва, като създава:   

 - ал. 9 "Предоставя се правото на директорите на училища и  детски 

градини на територията на Община Варна да вземат  решения и да отдават 



под наем почасово помещения и спортни  площадки в предоставените им 

сгради публична общинска  собственост за образователни и учебни цели."   

 - ал. 10 "Възлага на Кмета на Община Варна да утвърди  писмена 

процедура по процеса на почасовото отдаване под  наем на помещения и 

спортни площадки по ал. 9.   

 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 

№ 55/13.06.2007 г. 

по точка осма  от дневния ред 

  

  

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

 "Транспорт" относно:  

 - заплащане на транспортните фирми на част от продажната цена на 

абонаментните карти по съответното направление;  

 - възлагане на Съвета на директорите на "Градски транспорт"-ЕАД 

разработване на условия, ред и начин за образуване на средствата за работна 

заплата в дружеството;  

 - утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на 

кандидатите на участващите в конкурса за възлагане на превозите по 

междуобщинска автобусна линия № 409;  

 - определяне на комисия за провеждане на конкурс и оценка на 

постъпилите предложения за възлагане на превозите по междуобщинска 

автобусна линия № 409;  

 - определяне цена на документацията за участие в конкурса за 

възлагане на междуобщинска автобусна линия № 409. 

  

 Докл.: Кр. МАРИНОВ - Председател ПК "Транспорт" 

  

 Общ брой присътващи общински съветници - 42 

  

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 5071-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/46/11.06.2007 г., 

Общински съвет - Варна решава:  

 1) За 2007 г. Община Варна да заплаща на транспортните фирми 35 % 

от продажната цена по съответното направление на абонаментни карти за 

две линии на гражданите на град Варна на възраст 70 и повече години.  



 2) За финансовото осигуряване на решението завишава бюджета на 

дейност 849-Транспорт с 500 000 лв., в рамките на бюджета на Община 

Варна за 2007 г. 

  резултати от поименно явно гласуване:  

 /за - 39, против - 0, въздържали се - 3, отсъстват - 9/ 

  

 5072-8. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  във връзка с § 

7, ал. 2 от Наредбата за образуване на  средствата за работна заплата в 

търговските дружества с  над 50 на сто държавно или общинско участие в 

капитала  през 2007 г., Общински съвет - Варна възлага на Съвета на  

директорите на "Градски транспорт" ЕАД да разработи  условия, ред и 

начин на образуване на средствата за  работна заплата в дружеството в 

зависимост от извършваната  икономическа дейност и реализираните 

приходи, в  съответствие с Наредбата за структурата и организацията на  

работната заплата, приета с ПМС №/2007 г., и да внесе  същите за 

одобрение от Общински съвет - Варна.   

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

Варна възлага на Кмета на Община Варна в 14-дневен  срок след одобряване 

от Общинския съвет на условията, реда  и начина за образуване на 

средствата за работна заплата в  "Градски транспорт" ЕАД да подготви, 

съгласува и подпише  анекс към договора за възлагане на управлението на 

Съвета  на директорите на "Градски транспорт" ЕАД с включени  клаузи, 

съдържащи одобрените от Общински съвет - Варна  условия, ред и начин за 

образуване на средствата за  работна заплата в "Градски транспорт" ЕАД.   

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

  

 5073-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във  връзка с чл. 

19, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за  условията и реда за утвърждаване 

на транспортни схеми и за  осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси  и леки автомобили, издадена от Министъра на 

транспорта и  съобщенията и по предложение на Кмета на Община Варна с  

вх. № ОС-7-9302/122/08.06.2007 г., Общински съвет - Варна  утвърждава 

критерии и начин за оценка и класиране на  кандидатите, участващи в 

конкурса за възлагане на  превозите по междуобщинската автобусна линия 

№ 409,  съгласно приложение № 1.   

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

  

 5074-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в  изпълнение на 

свое решение № 4974-6/16.05.2007 г. за  възлагане на превозите по 

междуобщинска автобусна линия №  409, във връзка с чл. 17, ал. 5 от 

Наредба № 2/15.03.2002  г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни  схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници  

с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра на  транспорта и 



съобщенията и по предложение на Кмета на  Община Варна с вх. № ОС-7-

9302/122/08.06.2007 г., Общински  съвет - Варна определя комисия за 

провеждане на конкурс и  оценка на постъпилите предложения в състав:   

 2.1 Председател: председателя на ПК "Транспорт" - г-н  Красимир 

Маринов.   

 2.2 Членове - 12 броя.   

 1/ Правоспособен юрист - 1   

 2/ Специалисти от Общината - 2    

 3/ Представител на Дирекция "АА" - 1   

 4/ Представител на КАТ - Пътна полиция - 1   

 5/ Представител на ТД НАП - 1   

 6/ Представител на браншовите организации- 2   

 7/ Общински съветници - 4 - Аврам Тодоров, Григори Бонев,  д-р 

Иван Гайдаров, доц. Николай Джагаров   

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

  

 5075-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във  връзка с чл. 

22, ал. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за  условията и реда за утвърждаване 

на транспортни схеми и за  осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси  и леки автомобили, издадена от Министъра на 

транспорта и  съобщенията, Общински съвет - Варна определя цена на  

документацията за участие в конкурса в размер на 200 лв.   

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

  

        Приложение №1 

  

    О Ц Е Н К А 

  

    НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

  

 Оценката на значимостта на критериите, показателите и  начина за 

оценка и класиране на кандидатите се извършва по  точкова система:   

 1. Критерии за оценка на предложението за обществен  превоз на 

пътници :   

 1.1. Собственост на всеки автобус участващ в изпълнение на  

конкретното предложение.   

 1.1.1 собствени -30 точки   

 1.1.2. финансов лизинг -20 точки   

 1.1.3 наети за целия срок на договора -10 точки   

 Забележка: Точките се присъждат за всеки автобус  поотделно 

  

 1.2. Среден възрастов състав на автобусите за  осъществяване на 

превозите по конкретна автобусна линия   



 1.2.1 Произведени през 2006г. -100 точки   

 1.2.2 До 5 години - 90 точки   

 1.2.3 До 10 години - 80 точки   

 1.2.4 До 15 години - 50 точки   

 1.2.5 До 20 години - 25 точки   

 1.2.6 Над 20 години - 0 точки   

 Забележка: Средната възраст по т. 1.2 се определя, като  сумата от 

годините на превозните средства от съответната  група се раздели на техния 

брой.   

 1.3. Екологични качества на автобусите за всеки автобус,  участващ в 

конкретното предложение   

 1.3.1 оборудвани за работа с природен газ -15 точки   

 1.3.2 оборудвани с двигатели за смесен режим на работа -  газ, дизел - 

10 точки   

 1.3.3 оборудвани с дизелови двигатели със или без турбо,  като са 

спазени нормите на ЕС за евро показателите за  съответната година на 

производство - 5 точки   

 Забележка: Точките се присъждат за всеки автобус  поотделно 

  

 2. Единична цена на пътуване   

 2.1 Действащите в момента на провеждане на конкурса цени  се 

приемат за базисни и кандидатът получава - 50 точки 

   2.2 точките на съответния кандидат предложил по-ниска  офертна 

цена се получават като към базисните точки за  всяка стотинка, оферирана 

по-ниска цена спрямо базисната  същите се увеличават с 5 точки.   

 2.3 за по-висока офертна цена от базисната точки не се  присъждат. В 

случай че увеличението е над 10% от  базисната, за всеки процент се 

отнемат по 10 точки от  общия сбор точки.   

 3. Социални облекчения извън тези определени с нормативни  актове 

- по 10 точки за всяко предложено социално  облекчение.   

 4. Допълнителни технически средства извън стандартното  

оборудване допринасящи за комфорта в превозните средства -  по 1 точка за 

всяко превозно средство и за всяко  предложение   

 2. Критерии за оценка на превозвача   

 2.1 Финансова стабилност измерена чрез счетоводната  печалба за 

последните три години   

 2.1.1 от 50 000 лв. до 250 000 лв. - 50 точки   

 2.1.2 от 250 001 лв. до 550 000лв. - 70 точки   

 2.1.3 над 550 001 -100 точки   

 Забележка: Точките се присъждат за всяка година  поотделно 

  

 2.2 Общ брой автобуси собственост на дружеството включени  в 

лиценза за осъществяване на обществен превоз на пътници,  отговарящи на 



изискванията за съответния клас - всички  класове автобуси и автомобили 

категория М1 

   2.2.1 от 1 до 25 броя - 5 точки   

 2.2.2 от 26 до 40 броя - 20точки   

 2.2.3 от 41 до 60 броя - 40 точки   

 2.2.5 от 81 до 100 броя - 80 точки   

 2.2.6 над 100 броя - 100 точки   

 2.3 Среден възрастов състав на автобусите собственост на  

дружеството, включени в лиценза за осъществяване на  обществен превоз на 

пътници, отговарящи на изискванията за  съответния клас - всички класове 

автобуси и автомобили  категория М1   

 2.3.1 Произведени през 2006г.- 100 точки   

 2.3.2 До 5 години - 90 точки   

 2.3.3 До 10 години - 80 точки   

 2.3.4 До 15 години - 50 точки   

 2.3.5 До 20 години - 25 точки   

 2.3.6 Над 20 години - 0 точки   

 Забележка: Средната възраст по т. 2.3 се определя, като  сумата от 

годините на превозните средства от съответната  група се раздели на техния 

брой. 

  

 2.4 Кадрови потенциал на кандидата на базата на сключени  

постоянни трудови договори. 

   2.4.1 до 50 души -5 точки   

 2.4.2 от 51 до 150 души -10 точки   

 2.4.3 от 151 до 300 души -15 точки   

 2.4.4 от 301 до 500 души -20 точки   

 2.4.5 над 500 души -25 точки   

 2.5 Професионален опит в извършването на обществен превоз  на 

пътници по междуселищни превози по договори от  областната транспортна 

схема на Област Варна   

 2.5.1 до 5 години - 25 точки   

 2.5.2 над 5 до 10 години - 50 точки   

 2.5.3 над 10 години - 100 точки   

 2.6 Брой закупени автобуси за последните три години, за  

осъществяване на обществен превоз на пътници, отговарящи  на 

изискванията за съответния клас - всички класове  автобуси и автомобили 

категория М1   

 2.6.1 от 1 до 5 броя -10 точки   

 2.6.2 от 6 до 15 броя - 25 точки   

 2.6.3 от 16 до 25 броя - 50 точки     

2.6.4 от 26 до 50 броя - 70 точки   

 2.6.5 над 50 броя - 100 точки   



 2.7 Наличие на собствен спомагателен парк и допълнително  

обезпечаване за изпълнението на договора :   

 2.7.1 Собствен авариен влекач - 10 точки   

 2.7.2 Снегорин за почистване на гаражните площи и  осъществяване 

проходи до основните пътни артерии - 10  точки   

 2.7.3 Автомобил за луга - 5 точки   

 2.7.4 Специализиран автомобил за опесъчаване - 5 точки   

 2.8 Сервизна база   

 2.8.1 собствена ба/за - 300 точки   

 2.8.2 наета ба/за - 100 точки  

 2.8.3 договор със сервиз - 50 точки  

 2.9 Гаражна база  

 2.9.1 собствен гараж - 300 точки  

 2.9.2 нает гараж - 100 точки  

 2.9.3 договор за паркиране - 50 точки  

 2.10 Наличие на бензиностанция 

  2.10.1 собствена бензиностанция - 50 точки  

 2.10.2 наета бензиностанция - 25 точки  

 2.10.3 сключен договор за зареждане - 5 точки  

 2.11 Наличие на автомивка  

 - притежава -50 точки  

 - не притежава -0 точки  

 (3) Класирането на участниците вконкурса се извършва на базата на 

сумата от точките, получени за всеки показател. 

 

 

 

 

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 

№ 55/13.06.2007 г. 

по точка девета  от дневния ред 

  

  

  

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" относно:  

 - актуализиране на цената за депониране на ТБО - с. Въглен от 

територията на Община Варна съгласно Договор № Д-4-9200/79/30.04.2004 

г. сключен между Кмета на Община Варна и "Спартак таксим" ООД. 

 

  Докл.: Р. РАДЕВ - Председател ПК "Благоустройство и комунални 

дейности" 

  

 Общ брой присъстащи общински съветници - 42 

  

Общински съвет - Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

 5076-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

9306/25/01.06.2007 г., Общински съвет - Варна реши цената за депониране 

на ТБО-с.Въглен от територията на Община Варна съгласно Договор № Д-4-

9200/79/30.04.2004 г. сключен между Кмета на Община Варна и "Спартак 

таксим" ООД, да се актуализира, считано от 01.02.2007 г. в размер на 3,90 

лв. за 1 куб.м без ДДС.  Възлага на Кмета на Община Варна да подпише 

анекс към Договор № Д-4-9200/79/30.04.2004 г.  

 резултати от поименно явно гласуване:  

 /за - 38, против - 1, въздържали се - 3, отсъстват - 9/ 

  

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 

№ 55/13.06.2007 г. 

по точка десета  от дневния ред 

  

  

 

  

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места" относно:  

 - съгласуване План за регулация и застрояване план извадка на УПИ 

ІV-132", за хотел, жилища и ТП" кв. 11 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. 

Константин и Елена".  

 - съгласуване План за регулация и застрояване план извадка на УПИ 

ІІ-139", за хотелски комплекс" и УПИ ІІІ-140 "за жилищна сграда" кв. 11 по 

ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".  

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

УПИ І-143", за хотел и ТП" кв. 9 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и 

Елена".  

 

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

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места" 

  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

  

Общински съвет - Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 5077-10. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на 

кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-7823/11.04.2007г., Общински съвет-

Варна съгласува План за регулация и застрояване за УПИ ІV-132, "за хотел, 

жилища и ТП", кв. 11 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".  

 /за - 25, против - 4, въздържали се - 7/ 

  



 5078-10. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на 

кмета на Община Варна с вх. № АГУ-6-0400/59/11.04.2007г., Общински 

съвет-Варна съгласува План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-139, "за 

хотелски комплекс" и УПИ ІІІ-140" за жилищна сграда", кв. 11 по ПП на 

ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".  

 /за - 25, против - 4, въздържали се - 7/ 

  

 5079-10. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на 

кмета на Община Варна с вх. №ЗАО-20249/01.06.2007г., Общински съвет-

Варна съгласува План за регулация и застрояване, план извадка за УПИ І-

143, "за хотел и ТП", кв. 9 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и 

Елена", като самостоятелна съставка от комплексен проект за 

инвестиционна инициатива.  

 /за - 21, против - 4, въздържали се - 4/ 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

  

     


