
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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

 

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

вероизповедания, медии” относно: 

- удостояване със званието “Почетен гражданин на Варна” – посмъртно 

Атанас Йонков; 

- удостояване със званието “Почетен гражданин на Варна” – Георги 

Николов Георгиев – Кангасейро; 

- удостояване със званието “Почетен гражданин на Варна” – Георги 

Пасков Ташков; 

- удостояване на Станчо Станчев с Почетен знак “За заслуги към 

Варна” – златен; 

- удостояване на Альоша Георгиев Кафеджийски с Почетен знак “За 

заслуги към Варна” – златен; 

- удостояване на ст.н І ст. Иван Стоянов Доброволов, днб с Почетен 

знак “За заслуги към Варна” – златен; 

- удостояване посмъртно ст.н.с. д-р инж. Христо Димитров Слабаков с 

Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен; 

- удостояване на Стою Великов Калчев с Почетен знак “За заслуги към 

Варна” – сребърен; 

- поставяне на паметник на Карел Шкорпил в цял ръст с 

местоположение Варненския Археологически музей – в дясно от централния 

вход, като средствата по проекта и изграждането му да бъдат осигурени от 

Фондация “Братя Шкорпил”; 

- промяна на текста на чл. 7 от Правилника за поставяне на паметници, 

мемориални знаци и художествени пластики на територията на Община 

Варна; 

- утвърждаване на Списък на творческите проекти, които ще бъдат 

финансирани от § “Нови форми” от бюджета на Община Варна за 2007 г. 

функция “Култура”; 

- даване на съгласие да бъде отпусната сумата от 12 000 лв. параграф 

“Производство на културни проекти” от бюджета на функция “Култура” за 

2007 г.; 



- поставяне на Морска гара паметна плоча на четиримата офицери, 

участвали преди 30 години в потушаването на пожара на танкера “Ерма”; 

- отпускане на сумата от 3 000 лв. за 30 деца сираци от Социален дом 

“Св. Николай” с председател Негово Всепреподобие иеромонах Йоан игумен 

на манастир “Св. Троица” с. Нови Хан. 

 

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК “Култура, вероизповедания, 

медии” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5080-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 5, чл. 6 

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

Варна, по случай 15 август – Ден на Варна и по предложение на 

Председателя на Общински съвет – Варна с вх. № ОС-7-9302/139/04.07.2007 

г., Общински съвет – Варна удостоява със званието “Почетен гражданин на 

Варна” – посмъртно Атанас Йонков за големия му принос за развитието на 

българското морско корабоплаване, за утвърждаването на морската идея в 

България, за заслугите му в социалната и културната сфера в Община Варна. 

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

 

5081-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 5, чл. 6 

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

Варна, по случай 15 август – Ден на Варна и по предложение на 

Председателя на Общински съвет – Варна с вх. № ОС-7-9302/137/04.07.2007 

г., Общински съвет – Варна удостоява със званието “Почетен гражданин на 

Варна” – Георги Николов Георгиев - Кангасейро за неговите 

изключителни заслуги за развитието на българското морско корабостроене и 

българското морско дело и за превръщането на гр. Варна в център на 

корабостроителната индустрия. 

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

 

5082-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 5, чл. 6 

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

Варна, по случай 15 август – Ден на Варна и по предложение на 

Председателя на Общински съвет – Варна с вх. № ОС-7-9302/138/04.07.2007 

г., Общински съвет – Варна удостоява със званието “Почетен гражданин на 

Варна” – Георги Пасков Ташков за големите му заслуги за развитието на 



град Варна, за приноса му в създаването на модерна архитектурна среда в 

града. 

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

 

5083-1. На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА и на основание чл. 

3, чл. 7, чл. 8 и чл. 13 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия 

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

9302/159/16.07.2007 г. и по случай 15 август – Успение на Пресвета 

Богородица и Ден на Варна, Общински съвет – Варна удостоява Станчо 

Станчев с Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен за неговите заслуги 

в развитието и утвърждаването на ДТ “Стоян Бъчваров” Варна, като един от 

водещите театри в България и за приноса му в българската театрална 

литература. 

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

 

5084-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 

3, чл. 7, чл. 8 и чл. 13 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия 

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

9302/158/16.07.2007 г. и по случай 15 август – Успение на Пресвета 

Богородица и Ден на Варна, Общински съвет – Варна удостоява Альоша 

Георгиев Кафеджийски с Почетен знак “За заслуги към Варна” – златен за 

високите му постижения в изкуството на скулптурата и за приноса му в 

развитието на културата на Варна. 

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

 

5085-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 

3, чл. 7, чл. 8 и чл. 13 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия 

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

3300/28/10.07.2007 г. и по случай 15 август – Успение на Пресвета 

Богородица и Ден на Варна, Общински съвет – Варна удостоява ст.н І ст. 

Иван Стоянов Доброволов, днб с Почетен знак “За заслуги към Варна” –

 златен за високите научни постижения и за заслугите му в развитието на 

Института за рибни ресурси – Варна. 

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

 

5086-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 

3, чл. 7, чл. 8 и чл. 13 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия 

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

9200/82/09.07.2007 г. и по случай 15 август – Успение на Пресвета 

Богородица и Ден на Варна, Общински съвет – Варна удостоявапосмъртно 

ст.н.с. д-р инж. Христо Димитров Слабаков с Почетен знак “За заслуги 



към Варна” – златен за големите му заслуги за развитието на българската 

морска наука и на Института за морски изследвания и океанология – Варна. 

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

 

5087-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 

3, чл. 7, чл. 8 и чл. 13 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия 

на Община Варна, по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № МДС-

7-9302/52/13.07.2007 г. и по случай 15 август – Успение на Пресвета 

Богородица и Ден на Варна, Общински съвет – Варна удостоява Стою 

Великов Калчев с Почетен знак “За заслуги към Варна” – сребърен за 

високите му спортни постижения и за приноса му в развитието на спортна 

борба в гр. Варна. 

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

 

5088-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, 

чл. 5 и чл. 6 и чл. 8 от Правилника за поставяне на паметници, мемориални 

знаци и художествени пластики на територията на Община Варна и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/21/20.06.2007 г., 

Общински съвет – Варна решава да бъде поставен паметник наКарел 

Шкорпил в цял ръст с местоположение Регионален исторически музей – 

Варна – в дясно от централния вход, като средствата по проекта и 

изграждането му да бъдат осигурени от Фондация “Братя Шкорпил”, със 

следния надпис: 

Карел Шкорпил 

15.VІ.1859 - 10.ІІІ.1944 г. 

Чешки учен. Живял в България от 1894 г. до смъртта си. 

Създател на българската археология. 

“Паметникът е дарение за 100 годишнината от създаването на 

Варненския исторически музей от: Фондация “Братя Шкорпил” във 

Варна, /logo/ TEC VARNA Energo-Pro Grech s.r.o. Лъчезар Лазаров – 

ЕЛКОМЕРС – Варна , “ЕКО Пак” ООД, “Елекс Груп Холдинг” ООД 

Варна”. 

Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението на 

Общинския съвет. 

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

 

5089-1. На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,Общински съвет – Варна изменя текста на чл. 7 от 

Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени 

пластики на територията на Община Варна, както следва: 



Стар текст: чл. 7. Авторът на паметника, мемориалния знак и 

художествената пластика задължително се определя след конкурс, обявен от 

Кмета на Община Варна. 

Нов текст: чл. 7. Авторът на паметника, мемориалния знак и 

художествената пластика се определя след конкурс, обявен от Кмета на 

Общината. В журито се включват учени-историци, дейци на изкуствата и 

културата, общественици, художници, архитекти. Най-малко половината от 

членовете на журито трябва да бъдат скулптори и архитекти. 

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

 

5090-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 5 от ЗМСМА и във връзка с “Принципи за финансиране на проекти в 

културата и изкуството”, приети с решение № 1495-9 по Протокол № 

23/09.02.2005 г., Общинският съвет – Варна утвърждава решение на ПК 

“Култура, вероизповедания, медии”, прието с протокол № 100/17.07.2007 г., 

т. 3 от дневния ред, с което е одобрен Списък на творческите проекти, които 

ще бъдат финансирани от § “Нови форми” от бюджета на Община Варна за 

2007 г. функция “Култура”, съгласно приложение № 1. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5091-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

сумата от 12 000 лв., параграф “Производство на културни проекти” от 

бюджета на функция “Култура” за 2007 г., за закупуване на авторски права, 

превод, предпечат и печат на биографичната книга за адмирал Феодор 

Ушаков от руския писател Валерий Ганичев. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5092-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, 

чл. 5 и чл. 6 от Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и 

художествени пластики на територията на Община Варна и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/56/18.07.2007 г., Общински 

съвет – Варна решава да бъде поставена на Морска гара - Варна паметна 

плоча на четиримата офицери, участвали преди 30 години в потушаването на 

пожара на танкера “Ерма” със следния текст: 

“В чест на героите – моряци и огнеборци спасили Варна от 

надвисналата катастрофа, предизвикана от пожара на танкера “Ерма”на 23 

юни 1977 г.” 

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

 



5093-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава да бъде отпусната сумата от 3 000 лв. за летуване на 

море през периода 16.08.2007 г. до 05.09.2007 г. на 30 деца сираци от 

Социален дом “Св. Николай” с председател Негово Всепреподобие 

иеромонах Йоан игумен на манастир “Св. Троица” с. Нови Хан. Разходът в 

размер на 3 000 лв. да бъде за сметка на Общински съвет – Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

Приложение № 1 

СПИСЪК 

на творческите проекти, които ще бъдат финансирани от § “Нови 

форми” от бюджета на Община Варна за 2007 г., 

функция “Култура” 

І. КНИГИ 

1. Тинко Трифонов - “Записки по българското море” – избрана 

публицистика - 3 800 лв 

2. Турхан Расиев – “Не плачи последен” – книга с избрани епиграми, 

афоризми, миниатюри – 2 000 лв. 

3. Доц. Дарина Василева – “Книга за Марин Големинов” – изследване 

върху творчеството на големия български композитор – 2 800 лв. 

4. Ст.н.с ІІ ст. Траян Траянов – “Уроци по дързост. История на 

подводното леководалзно дело и на подводния спорт във Варна (1958-1985)” 

– 2 500 лв. 

5. Трифон Трифонов – “700 наименования от Българското 

черноморие”” – 1 000 лв. 

6. Колектив автори – “90 неизвестни фотоси и документи от Руско-

турската освободителна война”. Документите и фотосите са свързани с Варна 

– 4 000 лв. 

7. Ивайло Георгиев – “Три дни с Юлий Цезар”, роман, - 800 лв. 

8. Иванка Христова – “Духът на Варна” – книга за културния живот на 

Варна – 3 000 лв. 

9. Марияна Хруза – “Поезия” – нови стихотворения – 1 500 лв. 

 

ІІ. ФИЛМИ ЗА ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА ОТ ВАРНА 

1. Филм за творчеството на композитора Нелко Коларов – 2 000 лв. 

2. Филм за историята на фестивала “Откритие” – 2 000 лв. 

 

ІІІ. МУЗИКА 

1. Александър Георгиев – изработване на CD със записи на авторски 

композиции – 2 500 лв. 

2. Женски народен хор “Цветница” – записи на изпълнения на хора и 

издаване на CD – 3 000 лв. 



3. Музикално-поетичен спектакъл “Красотата на България” – 8 000 лв. 

4. Рая Костова – за участие в международен майсторски клас по пиано 

в град Гросинген-Германия. - 1 200 лв. 

 

ІІІ. ТЕЛЕВИЗИЯ 

1. Закупуване на подвижна релейна антена, чрез която да се 

излъчват телевизионни предавания на богослужения от варненските 

молитвени храмове по ред и начин, определен от Варненския и 

великопреславски митрополит Кирил - 5 000 лв. 

Общо: 45 100 лв. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

  



 

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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

Веселин ДАНОВ 

Първо, относно отговора на питането, което бях отправил по 

отношение на казуса за Стоя Кръстева към кмета на р-н Одесос. Искам да 

кажа, че съм доволен изцяло от отговора и искам лично пред всички да 

поднеса своите извинения на Таня Василева – кмет на района и на 

администрацията, тъй като явно съм бил заблуден по начина, по който ми 

беше поднесена информацията. 

По втория въпрос, който имам, ще бъда съвсем кратък – става дума за 

жалба на г-жа Райна Маджарова, лично ходих да се запозная с нея; тук е и 

отговора от р-н Приморски. Става дума за едно строителство, което е законно 

по книжа и разрешения, но абсолютно незаконно по начина на изпълнение на 

това строителство в р-н Кабакум. Твърдя, че има много голяма възможност 

да стане много голямо ново свлачище. Ще ви дам документа където е 

констатирано и от р-н Приморски, изпратено до община Варна за 

нередности, но там пише само за нередности относно документацията. Там 

грубо е навлязло в съседния имот, съборена е стълба която свързва имота с 

плажа, подкопан е основен пласт и освен това е отнето правото на жената да 

ползва въобще имота си, тъй като е съборен единствения подход, който е към 

имота. Тя води дела от своя страна към тези хора в момента както чрез съда, 

така е сезирала и Прокуратурата. Моля Ви и Вие, от своя страна, да вземете 

отношение по този въпрос. 

 

Аврам ТОДОРОВ 

Кв.Изгрев и сигурно предизборен хит сега. Проблема е свързан с една 

инфраструктурна ситуация в него, хората дойдоха на прием, много пъти са се 

отнасяли към Вас г-н Кмете – поне така твърдят – аз ще Ви предоставя 

писмени материали, за да Ви улесня – твърдят, че разговорите които искат за 

продължение на една улица част от Подвис, която е свързана с придвижване 

на автомобили, противопожарни коли, линейки и т.н. не се решава. Дайте да 



им отговорим – какъв е проблема, каква е проектната готовност, какво е 

невъзможно там по регулацията и да получат този отговор.... Предавам Ви 

материала. 

 

Пламен НАЧКОВ 

Г-н Йорданов, на предното заседание на ОбС отправих към Вас три 

питания, получих отговор на едно от тях, което се отнася за контрола върху 

масовия градски транспорт, който Общината трябва да осъществява и се 

потвърждава моята теза, че в общината в общинската администрация няма 

звено, което да контролира спазването на графиците, защото е учудващо, че 

санкциите които евентуално се налагат били само по сигнали на граждани. 

Аз не приемам и не съм удовлетворен от този отговор, като считам, че като 

крайно наложително в структурата на общинската администрация да се 

създаде такъв контролен механизъм и да се получи нужната ефективност от 

неговата дейност, тъй като остава сами превозвачите да контролират 

дейността си, за която те имат сключени договори с общината. Това просто е 

немислимо когато има две страни по един договор. 

За съжаление, на останалите два въпроса нямам отговор – става въпрос 

за изпълнението на едно решение на ОбС /номера го има в протокола/ и по 

отношение на концесиите за спиркозаслоните – нищо не съм получил по 

питанията, които съм отнесъл към Вас. Считам, че поне на последната сесия, 

която се очертава, ще получа отговор на останалите две питания. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Няколко въпроса са ми били поставени по време на срещите, които 

правя с жителите на гр. Варна. Искам да ви запозная с една жалба на един 

проблем, който според мен битува доста години. Жалбата е от жителите на 

кв. Аспарухово, съпроводена от над 250 подписа и касае обстоятелството 

относно т.нар.цигански веселби в района, които са почти ежедневие 

съобразно това, което чета от жалбата и продължават от ранна утрин до 

късна вечер. Въпреки, че жителите на квартала многократно са 

сигнализирали за тези проблеми районното кметство и полицейските органи 

досега не е намерено решение по този въпрос. Тяхното предложение е този 

въпрос да бъде поставен на разглеждане на комисията по ОРК в общината и 

да се вземе решение с което да се забрани тези тържества да бъдат 

денонощни, да бъдат извън определените за това места, тъй като се наруша 

обществения ред и се нарушава възможността за почивка. Копие от жалбата 

ще предам на председателя на ОбС да отиде в комисията, както и на г-н 

Кмета по линия на дирекцията ОРК да се вземе отношение в тази насока. 

Втория сигнал, който получих касае един проблем, който според мен 

битува вече повече от месец във Варна, предварително бях запознат от 

вестниците с него – става дума за опита да се наложи надмощие над това кой 

ще вози гражданите на кв. Галата, от Галата до гр. Варна. Няма да ви 



запознавам със сигнала, той е мотивиран, в него са цитирани много решения, 

аз си позволих да направя справка в съда – касае се за един много сложен 

правен казус, но основното в него е, че всъщност търга за отдаване на 

автобусни линии във Варна е бил обжалван от всички участници в търга, 

включително и за всички линии, като основният аргумент на всички е бил, че 

в тръжните условия на всички са залегнали клаузи, които противоречат на 

закона за конкуренцията. Има решения на комисията по конкуренцията в 

София, което е основание за отмяна на този конкурс. В тази връзка аз считам, 

че са недопустими действията на администрацията на кметството, чрез силов 

начин да налага един или друг превозвач на една или друга линия. В тази 

връзка моля да получа писмен отговор от страна на администрацията относно 

по какъв начин и на какво основание е отправено искане до контролните 

органи по автомобилния транспорт да съставят актове, както и какво е 

основанието да се иска спиране на един превозвач и налагането на друг, след 

като конкурса е бил обжалван, същият не е влязъл в сила и не е породил 

своите правни последици. Сигнала ще го предам на г-н Кмета да се запознае 

подробно с него. 

Третия ми въпрос е свързан с обстоятелството относно факта – 

направих си труда да позапитам колегите общински съветници колко души 

от тях знаят, че на 10.08. от 10.00 ч.сутринта ще се проведе процедурата по 

избор на изпълнител на завода за преработка на твърди битови отпадъци във 

Варна. Оказа се, че много малко, да не кажа няколко човека бяха 

информирани, че този търг на 03 юли е бил публикуван в ДВ, на 27.06 е бил 

изпратен от община Варна в съответната служба към НС и във възможно 

най-кратки срокове той е бил насрочен. Първо ме притесни факта, че ние за 

един такъв много важен въпрос за Варна, въпрос който има своето начало 

още от 2000 г.по времето на първия мандат на г-н Йорданов, още оттогава се 

е знаело, че сметището във Въглен към 2007 г.ще е изчерпало своето 

съдържание и че е трябвало да се вземат съответни мерки за това. Притесни 

ме този факт, защото ако общинските съветници не знаят – какво остава за 

обикновените граждани на Варна, а този въпрос е въпрос който ще урегулира 

въпроса за преработването на ТБО за следващите най-малко 100 години. 

Няколко пъти в края на дневния ред са минавали решения на ОбС /и в това 

няма нищо лошо/ че Председателят на ОбС и Кметът трябва да предприемат 

необходимите технически действия по осигуряване на движение на този 

въпрос – да правят необходимите срещи, да търсят начина, да правят 

проучвания, да назначават експертизи ако трябва и т.н., за да може 

действително да ни поднесат за един дебат възможно най-добрите и 

проверени условия, в които трябва да бъде изграден този завод. За 

съжаление, явно такива разговори са били водени, явно такава подготовка е 

била правена, но тя явно остава зад завесата, защото аз вчера съм питал поне 

15 общински съветници, нито един от тях не знаеше, с изключение на 

колегата Ради Радев – беше единственият, който знаеше, че такава процедура 



тече. Поразрових се малко в аналите на това, което се е случвало още през 

2000 и 2001 г., намерих интересни факти например, че общинската 

администрация е ходила до Италия, правила е необходимите проучвания, т.е. 

имала е много доброто желание към него момент да намери максимално 

добрата технология, която е трябвало да бъде заложена като основа на 

тръжните условия, т.е. на нашите изисквания към бъдещия изпълнител, които 

трябва да бъдат изложени. Например установих с факта, че има експертиза, 

която е направила анализ на боклука, т.е. това което варненци изхвърляме в 

контейнерите какво представлява той и коя е най-добрата технология за това. 

Оказало се е тогава и аз не вярвам, че от 2001 г.до сега има някакви 

съществени различия, че максимално добрата технология е била 

технологията т.нар.плазмена технология, т.е. разложението на битовите 

отпадъци. 

Въпроса ми е: защо, след като прочетох тръжните условия – в тези 

тръжни условия липсват данни за това каква да бъде технологията, липсват 

заложени данни от това изследване което е било правено през 2001 г.; 

въпроса ми е, защо първо нямаше дебат по повод на това, че ще стартира 

такава процедура, да се чуят още допълнително мнения и тогава нямаше да 

бъде под формата на питания, а щеше да бъде един нормален дебат, в който 

щяха да участват всички и второ – лично аз открит в тези тръжни документи 

изключително много грешки, включително и граматически и технически, 

което според мен е гаранция, че този търг няма да завърши добре и ще ни 

постави в една ситуация, която ще доведе до обжалване или пък въобще до 

несъстояние на този търг. Въпроса ми е защо не беше подложен на дебат и 

защо не са заложени тези условия в тръжните документи? 

Следващият ми въпрос е: г-н Кмете, вярно ли е, че във връзка със 

създаване на нови групи в детските градини, физкултурните салони се 

преправят в детски стаи и по този начин се лишават децата от възможност 

през есенно-зимните месеци да имат възможност да имат физкултурни 

занимания? 

Последният въпрос, който ще поставя е свързан с едно мое искане: от 

преди една година съм направил молба до кметската администрация да ми 

бъдат представени договорите за сметосъбирането. До настоящия момент не 

съм получил нито отказ, нито съм получил копие от договора със 

сметосъбиращите фирми. Преди един месец писмено поисках да ми 

представени отчетите за инвестиционната политика за мандат 2003-2007 г. С 

учудване разбрах, че общинските съветници нямаме право на достъп до тях, 

ако не разреши администрацията за това. Получих едно писмо от г-н 

Куликов, в което той ми отговаря, че тези неща биха могли да се намерят 

някъде в архивите. Питам аз: трябва ли специално разрешение и от кого да го 

поискам, за да мога да получа договорите за боклуците, договорите за 

инфраструктурата и изпълнението на инвестиционната програма за периода 

2003-2007 г.? 



 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Използвам случая не само да кажа, че съм доволоен от отговоре на г-н 

Кмета на питането ми от предното заседание на ОбС, но да благодаря и за 

това който той направи за алеята между Акациите и р-т Хоризонт. Аз лично 

проверих вчера. 

Група граждани от Варна ме потърсиха за един строеж до х-л Дукеса. 

Вие, г-н Кмете, запознат ли сте с разрешителния режим за този строеж, има 

ли проблеми със строежа и защо се занимава заповед за строеж в Морската 

градина – това е първия ми въпрос. 

И втория ми въпрос е доуточняващ от предната сесия по отношение на 

действието на паяците в курортните комплекси “Зл.пясъци” и “Св.св. 

Константин и Елена. Да, наистина пътната мрежа е собственост на 

съответните АД-та, но режима на движение, реда за движение се утвърждава 

от Вас. Аз съм силно против действията на “паяци” в курортните комплекси, 

те не са предвидени за толкова коли колкото в момента са наши гости на 

комплексите пребиваващи основно от Румъния и това се отразява 

изключително зле на имиджа на България – действията на тези хора и 

начина, по който хората обслужващи “паяците” се отнасят към посетителите 

на курортните комплекси. Моята молба и забележка по отношение на 

разрешителния режим, реда на движение е, че няма местенце където реално 

да може да се паркира, навсякъде има забранителни знаци за забранено 

спирането, при което дори се затруднява обслужването, нашите курортни 

комплекси би трябвало да предлагат една съвременна услуга и съответно 

обслужващите коли дори на фирми, които са по магазинчета и сергии, така да 

се каже на бегом пренасят необходимите консумативи за зареждането им от 

страх да не бъдат взети от близки фирми към тези АД-та. Молбата ми е да се 

разгледа отново реда на движение и да има по-ясни указателни знаци за 

местата за паркиране в курортните комплекси. 

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Г-н Кмете, питането ми е свързано с това, че при мен постъпи материал 

и дойдоха представители от Български демократически съюз с едно искане, 

което е отправено към Вас, към Председателя на ОбС, към всички съветници 

многократно за реакция в следния смисъл: ще си позволя 10 реда: 

“......паметни знаци от различни епохи. Малка част от демонтираните 

паметници са били преместени и монтирани на други подходящи места из 

града. Останалите са захвърлени в задния двор на Археологическия музей в 

повечето случаи безразборно из храстите. Някои са превърнати в бърлоги за 

кучетата. С други думи, всички са поругани. И това става пред възмутените 

очи на гражданите и многото гости на гр.Варна. От Антифашисткия съюз 

считат, че проявеното действие и последвало бездействие е плод на 

бездействие и проява на нечия ниска култура. Смятат също така, че е в пълен 



дезонанс с високата култура толерантност и морал на гражданите и гостите 

на гр. Варна. Убедени са, че би следвало да бъде и е в най-голямо 

противоречие култура, толерантност и морал на всички съветници, кметът на 

община Варна, служители на община Варна, кметствата, както и достойни 

представители на варненци. Освен това, България вече е член на ЕС и Варна 

се стреми да стане един от неговите големи културни центрове на мащабно 

европейско държавно формирование.” 

Затова представителите се обръщат към всички нас, към г-н Кмета, към 

Председателя на ОбС със следното искане: бързи, адекватни и точни 

решения и последващи действия в най-кратки срокове за съдействие за 

изтриването на това срамно петно от обществения и културен живот на града 

ни. Като за улеснение хората ни предлагат мерки, които са набелязали и 

които ние трябва да приемем, защото аз виждам че има много резон в това: 

1. Решения свързани с повторното монтиране на съборените 

паметници. Връщане на демонтирани плочи, паметни плочи и паметни знаци 

и разкопки по предишните им места – там, където това е възможно. Така те 

ще отразят най-точно историческото време, в което са били изработени, 

съответно открити и изложени. Монтиране в Морската градина по 

съответните алеи съобразно тематиката и времето, което отразяват. 

Изграждане на алея на демонтираните паметници по време на прехода от 

хора на Археологическия музей или пред него – това са алтернативни 

варианти, които може да се изберат с оглед допустимостта и възможността. 

2. Няколко мероприятия, свързани с подръжката и опазването: ОбС да 

приеме специален документ система за опазване и поддържане на 

паметниците, паметните плочи и паметните знаци, като в този документ да 

бъде изрично записано, че физически и юридически лица нямат право да 

демонтират паметници, паметни плочи и паметни знаци, където и да се 

намират те без решение на ОбС. Не се разрешава също демонтаж и 

складиране. Разрешава се демонтаж и монтиране директно на 

новоопределено място. Кметът да определи лица от община Варна, които са 

длъжни да полагат грижи за спазване изискванията на приетата система. 

Във връзка с това изложение е постъпило писмо, като в него 

информират с което ще бъде свързано моето питане, че на 10.06.2007 г. с 

особена изненада от организацията и недоумение са разбрали, че част от 

паметниците и паметните плочи складирани в двора на Археологическия 

музей са изнесени в неизвестна посока извън гр.Варна. На въпроса кой е 

разпоредил и къде са извозени въпросните паметници ми беше отговорено, 

че всичко това става с одобрението на г-н Кмета. “Настояваме спешно да се 

направи проверка и да се установи кой е разпоредил, на какво основание и 

къде са извозени паметниците и паметните плочи и съответно да бъде 

потърсена отговорност.” 

Моят въпрос към Вас, прекия ми въпрос е: Вие знаете ли за това 

извозване на “N” на брой паметници от двора на Археологическия музей и в 



каква посока? Къде се намират? Получено ли е за това действие Вашата 

санкция? 

Историята е за това история – да се прочита, да се знае и да се почита - 

без значение в каква епоха и кой е привърженик – както казва един познат, 

като мина пред паметника на Борис ІІІ ми иде да направя еди-какво си и по-

добре да бях гледал Борис І, но гледам Борис ІІІ и почитам това събитие, 

епоха и го отразявам – без значение на принадлежност и идеология. Това 

питане, което го направих към Кмета ако може да отговори днес, би ме 

удовлетворило, ако не ще чакам в законния срок писмено становище. 

Г-н Кмете, Вие изнесохте в средствата за масова информация преди 

около 10-15 дни, че е завършил ОДИТ на Сметната палата и е връчен 

доклада, който е констатирал, че в община Варна няма финансови нарушения 

свързани с разпоредителни средства на бюджет и други действия на 

разпореждане и е дадена една много добра оценка. Това сигурно е така, но 

имам питане: Защо аз не можах да намеря в Стаята на общинския съветник 

копие от доклада, с който смятам че не само аз, а и 51 общински съветници 

трябва да са запознати и в тази връзка Ви моля да го представите в най-

кратък срок, в Стаята на общинския съветник, за да мога да се запозная с 

него. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

“Кабакум”, г-н Данов – нямам визуална представа за строежа, по 

документи това, което ми е докладвано, разпоредих проверка, констатирахме 

нарушения, подписах, състави се акт и наказателно постановление за 

налагане на глоба по памет 1500 лв. и същевременно беше разпоредено 

спиране на строителството. Това е моята информация, към момента на 

Вашето питане ще актуализирам информацията си за случващото се в тази 

част на плажа. 

Някъде пак в тази област имаше друг строеж, който също така беше 

спрян. За другия строеж мотива за спиране беше, че се извършва в момент 

когато има сезонна забрана за извършване на строителство. 

“Изгрев” – пак по памет казвам, мисля че 94 бяха жалбите в съда срещу 

план за улична регулация. Жалбите са подадени от живущите в този район, 

многократно на техни въпроси кога ще се изградят нормални улици, улично 

осветление им е отговаряно, че пак по техни жалби плана за улична 

регулация не може да влезе в сила, а докато не е влязъл в сила не може да се 

извърши строителство, да се разходват средства, това са кози пътеки, това не 

са улици които да бъдат облагородявани. В рамките на възможното се 

стремим да облекчаваме – преди година и половина частично асфалтирахме 

пътя, но докато проблема е висящ пред съдилищата не може да се очакват 

сериозни инвестиции в тази част на града. 

Г-н Балачев, за сватбите – днес общинските съветници ще имат 

възможност в т. 11 по предварителния проект за дневен ред да се произнесат 



по въпроса който ми беше зададен, но понеже в случая се изпреварва с 

няколко часа автентичното решение на компетентния орган – ОбС, използва 

случая да припомня моето виждане по въпроса изразено в предложенията за 

изменение на Наредбата за обществен ред в града. Естествено, с вашето 

решение се надявам да приемете моето предложение, за да можем да 

започнем да санкционираме тези сватби, шума, времетраенето, мястото на 

провеждането, но не е само това предложението ми за изменение на 

Наредбата, там има и други предложения. Тези сватби, ако да са по 

тържествен повод организирани, има едни други веселби, които са без 

формален повод и те са ежедневни и те са на Алея първа. Ще помоля за едно 

сериозно отношение и към другите мерки, пакет от мерки, за ефективна 

борба с шума – Алея І, заведенията във вътрешността на града, Ален мак, 

което и без друго пак казвам – не еднократно съм се натъквал на видима, 

невидима съпротива, нежелание да се приемат ефективни мерки за борба с 

този шум – това си е друга форма на политика. Ежедневно се проверяват, 

замерват се шумове, нивата на шума, а когато се констатира че нивото на 

шума е високо, се затваря съответното заведение – това е вън от всякакво 

съмнение и намалението на общото ниво на шума през този сезон е факт. 

Градския транспорт – вчера изпратихме сигнал до ВОП, която по реда 

на общия надзор да извърши проверка и ако констатира присъствие на 

автобуси на фирмата “Делтакар” по трасето обслужвано иначе по силата на 

конкурса от “Градски транспорт” да разпореди тяхното извеждане от 

линиите, защото те се намират там без правно основание – подаден е такъв 

сигнал до ВОП във връзка с автобусите на “Делтакар”. 

Технология за преработка на смет – уважаеми общински съветници, 

ако искате да научите датата, която мисля че чухте вече от този микрофон, 

ако сте искали да я научите, е било достатъчно да прочетете ДВ от 28.06.тази 

година, в който тази дата е посочена. Да не се създава впечатление че се 

скъсяват някои срокове, тя е въведена в публичното пространство по най-

авторитетния начин – ДВ на 28.06.тази година. Иначе, нищо ново под 

слънцето. Със сигурност сте в течение, бяхте канени на всички презентации 

които трябваше да бъдат направени, във връзка с желаещите да заявят 

технология за тази преработка в продължение на 7 месеца, 27 технологии 

бяха представени в тази зала – почти празна; в зала “Варна” – с променлив 

интерес и успех; публични бяха тези презентации, за всяка една от тях 

имахте покани – така сте преценили, така сте направили, не всички – имаше 

представители и на ОбС на тяхното представяне. ОбС със свое решение 

избра критериите, на които да отговаря бъдещият изпълнител, собствен 

терен, да е в съзвучие технологията с директивите на ЕС – кратко, ясно и 

простичко стоят нещата в тази насока; реално няма предпоставки за 

създаване на смут – така стоят нещата. 

Моля Ви, предоставете на г-н Балачев договорите за смет; ОДИТ-а – да 

не би да е тайна? Не създавайте такова впечатление, няма такова нещо.... Има 



и други одити – все в тази насока, все в този смисъл – дайте им предходните 

години, резултата е един и същ – без забележки – вярно, точно честно 

отразяват действията на общинската администрация свързана с разходване на 

финансови средства. Това е положението. 

По повод на писмото на г-н Балачев, в което той се спира на поредица 

от документи, сме имали и честта и възможността да му отговорим, че 

всички искани от него документи преди неговото искане, в ритъма на 

работата са били предоставени, депозирани в администрацията на ОбС, 

където той би могъл да намери всички посочени документи, да прочете, да 

анализира, да обобщи и т.н. Те са предоставени на администрацията на ОбС. 

“Паяците”, г-н Бояджиев – да, режима на движение се определя от нас, 

но спазването на този режим вече те са си решили да го контролират по този 

начин; достатъчно е условието да го правят съобразно условията посочени от 

Министъра на вътрешните работи, т.е. допълнителното условие 

управомощено от ген.Петров лице да присъства на санкционирането, 

респективно отвеждането на автомобила с техническо средство тип “паяк”; 

сключили са се съответните договори, правят си профилактиката. Искам да 

припомня все пак случващото се на Слънчев бряг през призмата, на това 

което се случи в нашия град – бариерите – ние този въпрос го решихме след 

дългогодишна борба, но успешно, преди три години във Варна, комплексите 

на Варна бариери в смисъла на Слънчев бряг няма. Няма. Имах възможността 

да отговоря на г-н Гиньо Ганев на конкретен въпрос по повод на Слънчев 

бряг как изглеждат нещата в Златни пясъци – макар и учуден, беше дълбоко 

удовлетворени, че ние с този въпрос сме се справили преди години. С кой ли 

не е така, но това е друг въпрос.... 

Паметници – прехвърчаха искри, разумно се спря опита да влезе в 

дискусия кой на паметниците какво стори, що стори, какво му бяха виновни 

паметниците, паметниците ли бяха виновни, хората ли са виновни – това е 

една много широка дискусия, добре че тя спря, защото ви чака дълъг дневен 

ред. Отговорен за това днес /темата винаги ще бъде актуална и отговорна и е 

казано, че преместването в света на живите започва с преместването света на 

умрелите – няма да го дискутираме този въпрос/ Вие много уместно казахте, 

че състоянието, начина, условията при които те се съхраняват са недостойни, 

паметниците трябва да се пазят, а не да се унищожават. Ако искате 

акцентирайте на тематични паметници, аз говоря за паметниците по 

принцип. Ако ще отидем на тематичните паметници в случая за който Вие 

говорите, удачно е да се види какво е отношението към този вид паметници 

на тази епоха пред прозореца на Канцлера на ФРГ – идете и вижте; така е във 

Виена и понеже скоро говорихме за събитията в Унгария 1956 г., където да 

предположим че има повече основания за гняв или за негативно отношение, 

вижте как е паметника в Будапеща. Не може да се върнат назад събитията в 

нашия град, паметниците трябва да се съхраняват, недостойни бяха 

условията на съхранението им; по мое искане становището на г-н Плетньов 



беше, че могат да бъдат срещу протокол дадени за едно добро съхраняване 

/ще уточня мястото и ще ви го кажа/ в очакване на решението на ОбС как, 

какво, къде да се случи с тези паметници. Това е отговора, не трябва да има 

съмнения, да има страхове, че нещо ще им се случи, напротив..... 

Собственикът на резиденцията в Тервел пое ангажимент срещу протокол-

опис да ги съхрани и когато ОбС вземе решението какво да бъде, по същия 

протокол-опис да ги върне за своя сметка; ще ги съхранява тези паметници. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Представяне на основните предложения на 

предварителния проект на ОУП на гр. Варна и на Община Варна. 

 

Докл.: проф. НИКИФОРОВ 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

5094-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема основните 

предложения на ПП на ОУП, разработени от екип на ТПО – Варна и НЦТР – 

София по отношение на: 

1. Демографската прогноза за увеличаване на постоянното и временно 

население на града и общината за перспективния период до 2030 г. 

2. Нарастване на урбанизираната територия на общината за нуждите на 

обитаването, труда, отдиха, общественото обслужване, зелената система, 

комуникационно-транспортната и инженерно-техническа инфраструктура с 

включването в нея на части от земеделския фонд, разположени в районите на 

Боровец, Звездица, Константиново, Каменар, Добрева чешма и с. Тополи. 

3. Запазване на зелената система на града и нейното значително 

увеличаване по площ, като се включат в нея части от горския фонд. 

Подкрепя предложението на ОУП за запазване на зелената площ на 

Ботаническата градина, Приморския парк и Евксиноград със средствата на 

устройственото планиране. 

4.Съхраняване на функционалното зониране на селищната територия 

предвидено в предшестващите устройствени планове и до голяма степен 

реализирано, както и нейното подходящо развитие в новите територии. 



5.Намаляване на устройствените показатели в периферните жилищни и 

рекреационни територии с оглед съхраняване на техните екологични 

качества, съгласно приложен списък. 

6. Изнасяне на транзитния автомобилен транспорт в периферията на 

града и вън от него с оглед намаляване на вътрешноградското движение и 

подобряване на вход-изходите в града, включително разположението на 

новите мостове “тухла-кула” в с. Казашко и втори успореден на Аспарухов 

мост. 

7. Изнасяне на товарните дейности на ж.п. и водния транспорт от 

централната зона на града и предоставяне на техните терени за 

рекреационни, търговско-делови, културно-развлекателни и други подобни 

нужди. 

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Решение ОбС № 5094-3(56)/02, 03.08.2007 г. - Т.5 

№ 

по Наименование на землище, 

По ОУП Варна -ПП- градоустройствени 

показатели 

Ред СО Зони П - % К-инт. Кота корниз 

1 2 3 4 5 6 

  ЗЕМЛИЩЕ ВАРНА         

1 м.Балъм дере ЖМ2 20 0,8 7 

2 Планова ЖМ 2 20 0,8 7 

3 Кочмар ЖМ1 30 1,0 10 

4 Сълзица и Соуксулар ЖМ2 20 0,8 7 

5 Пчелина ЖМ1 30 1,0 10 

6 Франга дере и Кокарджа ЖМ3 10 0,2 7,5 

7 Сотира-юг ЖМ 1 30 1,0 10 

8 Сотира-север ЖВ 25 0,8 7 

9 Свети Никола ЖМ1 30 0,8 7 

10 Акчелар ЖМ2 20 0,8 7 

11 Ваялар ЖМ2 20 0,8 7 

  

ЗЕМЛИЩЕ 

ВЛАДИСЛАВОВО         

1 м.Ментеше ЖМ2 20 0,8 7 

2 Балъм дере ЖМ2 20 0,8 7 

  ЗЕМЛИЩЕ ВИНИЦА         

1 м.Телевизионна кула ЖВ 25 0,8 7 

2 Акчелар - малък ЖМ2 20 0,8 7 

3 Виница – север ЖМ 40 1,3 Три етажа 

4 Добрева чешма ЖВ 25 0,8 7 

5 Траката – разширение ЖМ2 20 0,8 7 

6 Горна Трака ЖМ2 20 0,8 7 



7 Дели Сава ЖМ 40 1,3 Три етажа 

8 Ален мак ЖВ 25 0,8 7 

9 Манастирски рид ЖВ 25 0,8 7 

10 Бялата чешма ЖВ 25 0,8 7 

11 Дъбрава ЖВ 25 0,8 7 

12 Перчемлията ЖВ 25 0,8 7 

  ЗЕМЛИЩЕ ГАЛАТА         

1 м.Зеленика ЖМ2 20 0,8 7 

2 Боровец – север ЖМ2 20 0,8 7 

3 Боровец – юг ЖМ2 20 0,8 7 

4 Прибой ЖВ 25 0,8 7 

5 Ракитника ЖМ2 20 0,8 7 

  ЗЕМЛИЩЕ ЗВЕЗДИЦА         

1 м.Орехчето ЖВ 20 0,8 7 

2 Летището ЖВ 20 0,8 7 

3 Под селото ЖВ 20 0,8 7 

  

ЗЕМЛИЩЕ 

КОНСТАНТИНОВО         

1 м.Припек ЖВ 25 0,8 7 

2 Крушова градина ЖВ 25 0,8 7 

3 Черешова градина ЖВ 25 0,8 7 

4 в.з.Лазур ЖВ 25 0,8 7 

5 Панорама ЖВ 25 0,8 7 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси 

и бюджет” относно: 

- приемане на информация за изпълнение на Бюджета на Община 

Варна за І-вото шестмесечие на 2007 г. в приходната и разходната част, 

съгласно приложение; 

- одобряване на плана за приходите и разходите по Бюджет 2007г. към 

01.07.2007г., съгласно приложения; 

- увеличаване на размера на оклада в Детските ясли на територията на 

Община Варна; 

- увеличаване на размера на оклад и режийни разноски за детските 

заведения на територията на Община Варна; 

- приемане на отчет за изпълнение на бюджет 2007; 

- одобряване Погасителен план към договор за банков кредит и даване 

на съгласие за разходването на средствата; 

- допълване на списъка на длъжностите с право на транспортни 

разходи; 

- опрощаване на държавни вземания; 

- опрощаване на такса битови отпадъци. 

 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК “Финанси и бюджет” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5095-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона 

за общинските бюджети /ЗОБ/, чл.46 от Наредбата за условията и реда за 



съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 

и извънбюджетните сметки на Община Варна и получени писма от 

Министерство на финансите за коригиране бюджета на Общината и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7- 9300/24/23.07.2007г., 

Общински съвет-Варна приема информация за изпълнение на бюджета на 

Община Варна за I-вото шестмесечие на 2007 г. в приходната и разходната 

част, съгласно приложения 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 

 

5096-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона 

за общинските бюджети /ЗОБ/, чл.46 и чл.47 от Наредбата за условията и 

реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и получени писма от 

Министерство на финансите за коригиране бюджета на Общината и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7- 9300/24/23.07.2007г., 

Общински съвет-Варна одобрява плана за приходите и разходите по Бюджет 

2007 г. към 01.07.2007г.,съгласно приложения : 

Приходи по параграфи в размер на 201 800 000 лв.,съгласно чл.27 от 

ЗОБ и чл.47 от Наредбата за условията и реда за 

съставянето,приемането,изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетните сметки на Община Варна. 

Разходи по функции и дейности в размер на 201 800 000 лв., съгласно 

чл.27 от ЗОБ и чл.47 от Наредбата за условията и реда за 

съставянето,приемането,изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетните сметки на Община Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 14/ 

 

5097-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.47 от Наредбата 

за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 

на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/170/26.07.2007г., 

Общински съвет-Варна увеличава дневния оклад в дневните ясли, считано от 

01.08.2007г., както следва: 

 

в Санаториална детска ясла от 2,65 лв. на 3,00 лв. 

в детски ясли от 1,75 лв. на 2,00 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 



5098-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.47 от 

Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 

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

9302/170/26.07.2007г., Общински съвет-Варна увеличава режийните разноски 

в “Ученическо и столово хранене” ЕАД, считано от 01.09.2007г., както 

следва: 

“Ученическо и столово хранене”-режийни разноски 

било става 

в ЦДГ –дневни групи от 1.40 лв. на 1.61 лв. 

за закуска - 2 броя от 0,40 лв. на 0,46 лв. 

за обяд от 0,60 лв. на 0,69 лв. 

в ЦДГ - седмични групи от 1.85 лв. на 2.13 лв. 

за закуска - 2 бр от 0,40 лв. на 0,46 лв. 

за обяд от 0,60 лв. на 0,69 лв. 

за вечеря от 0,45 лв. на 0,52 лв. 

  

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15/ 

 

5098-4-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.47 от 

Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 

Варна, Общински съвет-Варна увеличава дневния оклад в детските заведения 

на територията на Община Варна 01.09.2007г., както следва: 

Дневен оклад било става 

в ЦДГ –дневни групи от 1,81 лв. на 1.99 лв. 

в ЦДГ - седмични групи от 2,00 лв. на 2.20 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5099-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № Д-7-9200/632/05.07.2007г., Общински 

съвет – Варна: 

1. Одобрява Погасителен план, неразделна част за договор за банков 

кредит №-7-9200/632/2007г. 

2. Дава съгласието си Общинската администрация да започне 

разходването на средствата от банковия кредит за инвестиционни разходи, 

съобразно утвърдения и актуализиран “Списък на обекти, финансирани от 

банков кредит” по Бюджет 2007г., независимо от касовите наличности. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 

 



5100-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка 

с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2007г. чл. 31, ал. 1 от Постановление № 20 на МС от 02.02.2007г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г. и 

Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 

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

9302/49/15.06.2007г., Общински съвет – Варна допълва Приложение № 12 за 

длъжностни лица, имащи право на транспортни разходи по чл. 31, ал. 1 от 

ПМС № 20/02.02.2007г., както следва: 

За изпълнение на служебните задължения да се изплатят 100% пътни 

разходи на служителите на сезонна работа в дейност Почивно дело за 

времето от 01.06 до 15.09.2007г.от местоживеене до месторабота. 

1. Любен Кънчев Иванов – изпълнител “Снабдител” хранителен 

комплекс “Б. Алено” 

2. Светлана Виткова Райкова – изпълнител “Мокър бюфет” хранителен 

комплекс “Б. Алено” 

3. Пламен Иванов Фьодоров - изпълнител “Готвач” хранителен 

комплекс “Б. Алено” 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5101-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № 94-00-4669/12.01.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-9910/3/22.05.2007 

г. от Администрацията на Президентството на Република България, 

Общински съвет – Варна предлага на Президента на Република България да 

опрости задължението на СТОЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, ул. 

“Мир” бл. 4, вх. “В”, ап. 7. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

5102-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № 94-00-4496/16.11.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-9910/38/02.07.2007 

г. от Администрацията на Президентството на Република България, 

Общински съвет – Варна предлага на Президента на Република България да 

не се опрости задължението на ИВАНКА РАДОСЛАВОВА КОЛИЦОВА от 

гр. Варна, ул. “Охрид” № 19. 

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

 

5103-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № 94-00-965/22.02.2007 г. и писмо вх. № ОС-7-9910/3/06.06.2007 г. 

от Администрацията на Президентството на Република България, Общински 

съвет – Варна предлага на Президента на Република България да не се 



опрости задължението на ЗЛАТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ от гр. Варна, ул. 

“Владая” № 20. 

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

 

5104-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № 94-00-932/19.02.2007 г. и писмо вх. № ОС-7-9910/2/06.06.2007 г. 

от Администрацията на Президентството на Република България, Общински 

съвет – Варна предлага на Президента на Република България да не се 

опрости задължението на ДИМИТЪР КИРИЛОВ МИТЕВ от с. Тополи, 

община Варна, ул. “Николай Христов” № 26. 

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

 

5105-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № 94-00-4399/22.11.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-9910/37/24.07.2007 

г. от Администрацията на Президентството на Република България, 

Общински съвет – Варна предлага на Президента на Република България да 

опрости задължението на ИВАН ДИМОВ АТАНАСОВ от гр. Варна, вилна 

зона “Свети Никола” № 717, п.к. 26-21. 

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

 

5106-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-2600/70/24.07.2006 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава “Инковес” ЕООД от заплащане на 

дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, находящ се в гр. 

Варна,Западна промишлена зона, район “Владислав Варненчик” – УПИ ІІІ-

1061. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на акционера Община 

Варна в Общото събрание на “Спортен комплекс Варна”АД за участие в 

Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 03.08.2007 г. 

и гласуване по точките от дневния ред. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС – Варна 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

5107-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 23 ЗМСМА и чл. 7 ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 

Община Варна от капитала на търговските дружества /НРУПСЧОВКТД/ и 

във връзка с покана вх. рег. № ОС-7-2600/62/05.07.2007 год. от 

изпълнителния директор на “Спортен комплекс Варна” АД, Общински съвет-

Варна упълномощава представителя на Община Варна в Общото събрание на 

акционерите на “Спортен комплекс Варна” АД г-н Борислав Гуцанов да 

участва в ОСА на дружеството и да гласува по посочените в предварително 

обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

По точка 1 от дневния ред: “Отчет на СД за дейността на 

дружеството през изтеклата 2006 г.” – Да участва в разискванията по тази 

точка и да гласува “за” приемане на отчета на СД за дейността на 

дружеството през изтеклата 2006 г. 

По точка 2 от дневния ред: “Доклад на дипломирания експерт – 

счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет 

на дружеството за 2006 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 

гласува “за” приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител. 

По точка 3 от дневния ред: “Приемане на решение за разпределяне 

на печалбата на дружеството за 2006 г.” - Да участва в разискванията по 



тази точка и да гласува “за” приемане на решение за разпределяне печалба на 

дружеството за 2006 г. 

По точка 4 от дневния ред: “Избор на дипломиран експерт – 

счетоводител на дружеството за следващата 2007 г.”- Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува “за” избиране дипломиран експерт 

– счетоводител на дружеството за 2007г., съгласно направените на ОСА 

предложения. 

По точка 5 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност на 

членовете на СД за дейността им през 2005 и 2006г.” - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува “за” освобождаване от отговорност 

членовете на СД за дейността им през 2005 и 2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

 

  



 

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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка шеста 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 на “Жилфонд” ЕООД - Варна за 2006 г.; 

- освобождаване от отговорност Атанас Чемширов – управител на 

“Жилфонд” ЕООД - Варна за 2006 г.; 

- освобождаване от отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД - 

Варна Златко Стефанов за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.; 

- избиране на Цвета Боцановска – дипломиран експерт счетоводител за 

извършване на одиторски контрол на “Жилфонд” ЕООД - Варна за 2007 г.; 

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

разходи на “Обреди” ЕООД за 2006 г.; 

- освобождаване от отговорност Любчо Любчев – управител на 

“Обреди” ЕООД за 2006 г.; 

- освобождаване от отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД 

Теодора Станева и Георги Стефанов за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г. ; 

- избиране на Слав Минчев Танев – дипломиран експерт счетоводител 

за извършване на одиторски контрол на “Обреди” ЕООД за 2007 г. ; 

- одобряване на годишния счетоводен отчет и приема баланс, отчет за 

приходи и разходи на “Общинска охранителна фирма” ЕАД за 2006 г.; 

- освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на 

“Общинска охранителна фирма” ЕАД за периода от 01.01.2006 г. до 

31.12.2006 г., в състав: Манол Петков Манолов, Красимира Тодорова 

Александрова и Димитър Иванов Чутурков; 

- избиране на Илия Неделчев – Управител на “Приморска одиторска 

компания”ООД – Варна за извършване на одиторски контрол на “Общинска 

охранителна фирма” ЕАД за 2007 г.; 

- освобождаване от отговорност контрольора на “Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД д-р Деян 

Бориславов Драгиев за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.; 

- даване на съгласие за провеждане на търг за учредяване право на 

строеж с явно наддаване срещу цена, представляваща определен на търга 



процент от бруто РЗП на сградата, предвидена за изграждане върху 

продавания терен с определеното на търга РЗП на недвижим имот частна-

общинска собственост, представляващ земя – УПИ ХVІІ-423-“За 

административно-търговски център”, ул. “Цар Борис ІІІ”, кв.10, кв. Виница, 

гр. Варна с площ 1329 м2, при граници на имота: УПИ ХVІ-424 

(шестнадесет-четиристотин двадесет и четири), кв. улица, ул. “Св. Димитър 

Солунски”, ул. “Цар Борис ІІІ”, УПИ ХХІІІ-695 (двадесет и три – шестотин 

деветдесет и пет), УПИ ХХ-694(двадесет – шестотин деветдесет и четири).За 

имота има съставен АОС № 4426/29.05.2007 г.; 

- откриване на производство за отчуждаване на част от поземлен имот 

№ 3445-1069/бивш/, кв.60 по плана ВЗ ”Траката”, гр.Варна.Съобразно 

влезлия в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № Г-55/04.04.2006г. върху 

част от горепосочения имот е предвидено изграждане на обект: Улица-тупик 

с о.т. 507-508-509, кв.60, ВЗ ”Траката”, гр. Варна – публична общинска 

собственост; 

- откриване на производство за отчуждаване на част от ПИ 631 с площ 

от 166 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна, с административен адрес - 

ул.”Константин Павлов” № 39. Съобразно влезлия в сила ПУП-ПРЗ (ЗРП), 

одобрен със заповед № 84/1985г. върху част от горепосочения имот е 

предвидено изграждане на обект: “Улица с о.т.330-331, кв.5, кв.Виница” – 

публична общинска собственост; 

- даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

Варна и Петко Иванов Петков, ЕГН , Иван Иванов Петков, ЕГН ********** и 

Йордан Иванов Петков, ЕГН ********** по отношение на 220.00 (двеста и 

двадесет) м2 от Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-716,целия с площ 675.00 

(шестотин седемдесет и пет) м2, находящ се в находящ се в с. Тополи, ул. “Д-

р Ат. Липов” № 34, обл. Варна, при граници на имота: УПИ ХVІ-Д 

(шестнадесет – д), УПИ ХІ-д (единадесет – д), ул. “Д-р Ат. Липов”, ул. “М. 

Стоянов”, УПИ ХІІІ-727 (тринадесет седемстотин двадесет и седем). За 

гореописания имот, собственост на Община Варна има съставен акт за 

общинска собственост № 3913/01.12.2006 г.; 

- даване на съгласие да бъде допусната процедура за прекратяване на 

съсобственост чрез продажба на земя – общинска собственост, 

представляваща 108,00 кв.м.ид.ч. от съсобствен урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ XXІX.353 – целия с площ 421,00 кв.м., при граници на целия имот: 

УПИ XX VІІІ-353, ул. “Мита Генова” , ул. “Медвен”, УПИ XXX-354, в кв.34, 

по плана на с.Тополи – Община Варна, на ул.п “Медвен” № 9 ъгъла с ул. 

“Мита Генова”, по АЧОС № 4083/15.02.2007 г., на собственика Маргарита 

Стаматова Дичева ЕГН ********** с постоянен адрес град Варна; 

- даване на съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на 

земя общинска собственост, представляваща 67 (шестдесет и седем)м2 

идеални части от поземлен имот ПИ 242 от целият с площ 867 (осемстотин 

шестдесет и седем) м2, при граници на имота: ПИ №3336 (три хиляди триста 



тридесет и шест), ПИ №241 (двеста четиридесет и едно), ПИ №262 ( двеста 

шестдесет и две), ПИ № 3154 ( три хиляди сто петдесет и четири). За 

гореописания имот, собственост на Община Варна има съставен акт за 

общинска собственост № 4135/01.02.2007 г.; 

- провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – 

частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица, кв. 1, УПИ ХІV, 

имот № 241, представляващ масивна сграда със застроена площ 54 кв.м. и 

земя с площ 600 кв.м. –предмет на АОС № 219/11.08.1997 г.; 

- провеждане на конкурс по ред и условия определени в Наредбата по 

чл. 8 от ЗОС, за отдаване под наем на помещения, разположени в сутерена на 

ОУ “Ангел Кънчев” с обща площ 199.42 кв.м., предмет на АПОС № 

603/19.02.1998 г., находящ се в гр. Варна /за фитнес център/; 

- провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-

частна общинска собственост; 

- одобряване на годишния счетоводен отчет и приема баланс, отчет за 

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

- освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на 

“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за периода от 01.01.2006 г. до 

31.12.2006 г., в състав: Светлан Димов Стоянов, Николай Русков Неделчев и 

Георги Христов Дживелски; 

- избиране на доц. Никола Бакалов за извършване на одиторски 

контрол на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 2007 г.; 

- приемане на Правила за условията, редът и начинът на образуване на 

средствата за работна заплата в “Стопанска и спомагателна дейност “ ЕАД – 

Варна; 

- възлагане на Кмета на община Варна да подготви, съгласува и 

подпише анекс към Договора за възлагане на управлението на Съвета на 

Директорите на “Стопанска и спомагателна дейност “ ЕАД – Варна с 

включени клаузи, съдържащи одобрените от Общински съвет – Варна, 

условия, ред и начин на образуване на средствата за работна заплата в 

“Стопанска и спомагателна дейност “ ЕАД – Варна; 

- одобряване на годишния счетоводен отчет и приема баланс и отчет за 

приходите и разходите за 2006 г. на “Дезинфекционна станция” ЕАД; 

- освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на 

“Дезинфекционна станция” ЕАД за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г., както 

следва: Албена Стойчева Йорданова, д-р Соня Цекова и Иван Маринов 

Вълчев; 

- избиране на Доц. Никола Милев Бакалов – дипломиран експерт 

счетоводител за извършването на одиторски контрол на “Дезинфекционна 

станция” ЕАД за 2007 г.; 

- одобряване на годишния счетоводен отчет и приема баланса и отчет 

за приходи и разходи за 2006 г. на “Ученическо и столово хранене” ЕАД; 



- освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на 

“Ученическо и столово хранене” ЕАД за периода от 01.01.2006 г. до 

31.12.2006 г., в състав: Емил Йорданов Маринов, Йордан Христов Стоянов и 

Румен Тодоров Радев; 

- избиране на Слав Танев за извършване на одиторски контрол на 

“Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2006 г.; 

- даване на съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на 

земя общинска собственост, представляваща 80 (осемдесет)м2 идеални части 

съсобствен Урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-111 целия с площ 

380(триста и осемдесет)м2, при граници на имота: бул. “Царевец”, УПИ ІІ – 

“Санита трейдинг”, УПИ VІ – паркинг, УПИ І-113, със съсобствениците 

Никола Ефтимов Луков, ЕГН ********** и Димитър Петров Бояджиев, ЕГН 

**********; 

За гореописания имот, собственост на Община Варна има съставен акт 

за общинска собственост № 4194/14.03.2007 г.; 

- даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

Варна и Георги Йорданов Йорданов, ЕГН ********** и Димитър Йорданов 

Димитров, ЕГН ********** ,при равни квоти по отношение на 208 (двеста и 

осем) м2 идеални части от съсобствен Поземлен имот ПИ № 1041 целия с 

площ 1056.00 (хиляда и петдесет и шест)м2, находящ се в гр. Варна, кв. 

Виница, ул. “Цар Борис ІІІ” № 37, при граници на имота: ул. “Цар Борис ІІІ”, 

ПИ №426, УПИ ІV-ресторант, квартална улица. За гореописания имот има 

съставен акт за частна-общинска собственост № 2818/01.09.2003 г.; 

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

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 13 (тринадесет), със 

застроена площ 10,00(десет) кв.м., представляващо 1,29%(едно цяло и 

двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж върху 

общинска земя – Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) – целия с 

площ 1414,00 (хиляда четиристотин и четиринадесет) кв.м., при граници на 

целия имот: паркинг и от три страни кв.улици(до жил.блок 129), в кв.3 (три) 

по плана на ЖК “Младост” ІІ (втори) микрорайон – гр.Варна, на Нели 

Харизанова Ал Ибрахим ЕГН **********, по АОС №2350/10.05.2002 г.; 

- провеждане на конкурс по ред и условия определени в Наредбата по 

чл. 8 от ЗОС, за отдаване под наем на част от имот-публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” ІІ м.р., СОУ “Неофит 

Бозвели”, представляващ 30-класно училище, състоящо се от четири блока 

“А”, “Б”, “В”, и “Г” с обща застроена площ 2 600 кв.м. и земя с площ 19 770 

кв.м., а именно: бюфет с площ 37,83 кв.м. и склад с площ 17,70 кв.м., 

разположен на първи етаж от сградата на училището, предмет на АОС № 

519/29.01.1998 г.; 

- даване на съгласие да се продаде, след обявяване на търг и определяне 

на първоначална цена от лицензиран оценител, самоходен багер модел “ЕО 



3322” с регистрационен № В 0535 ЕК; № на двигател 21VА76154 и № на 

шаси А 824929 с балансова стойност към 01.06.2007 г. – 178,38 лв.; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти находящи 

се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 79, вх. А, ет. 1, ап. 1 и ж.к.”Възраждане” 

чл. 79, бл. Б, ет. 1, ап. 10, АОС № 4343/2007 г. и АОС № 4347/2007 г. за срок 

от 5 години в полза на Сдружение “Гаврош”; 

- промяна предназначението на 4 бр. жилища от фонд “Жилища за 

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

“Жилища за продажба”; 

- промяна предназначението на 1 бр. жилища от фонд “Жилища за 

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

“Жилища за продажба”; 

- одобряване на годишния счетоводен отчет и приема баланс, отчет за 

приходи и разходи за 2006 г. на “Двореца на културата и спорта” ЕАД; 

- освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на 

“Двореца на културата и спорта” ЕАД за периода от 01.01.2006 г. до 

31.12.2006 г., в състав: Георги Стефанов Недялков, Анна Кънчева 

Костадинова, Борислав Василев Люцканов, Милен Николов 

Бакърджиев,Симеон Нанев Варчев, Сергей Сергеев и Ерджан Себайтин 

Ебатин; 

- избиране на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски контрол на 

“Двореца на културата и спорта” ЕАД за 2007 г.; 

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

разходи за 2006 г. на “Пазари” ЕООД – Варна; 

- освобождаване от отговорност Милко Дянков Тодоров – управител на 

“Пазари” ЕООД - Варна за 2006 г.; 

- освобождаване от отговорност контрольорите на “Пазари” ЕООД - 

Варна Гето Маринов, Тошко Грудев и Гено Генов за периода 01.01.06 г. до 

31.12.06 г.; 

- избиране на проф. д-р на ик.н. Калю Иванов Донев – дипломиран 

експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Пазари” 

ЕООД - Варна за 2007т.; 

- откриване на производство по принудително отчуждаване на част от 

недвижим поземлен имот ПИ 312, 26ти подрайон на гр.Варна, с 

административен адрес- ул.”Нов живот” № 11- частна собственост.Съобразно 

влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-333/1994г. на Кмета на 

Община Варна върху горепосочената част от недвижимия имот е предвидено 

изграждане на обект: “Южно платно на бул.”Цар Освободител”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост; 

- преобразуване на съществуващото ОП “Зоокът” в “Зоопарк – 

спасителен център”; 

- даване на съгласие Кмета на Община Варна да продаде 395/830 кв.м. 

ид.ч. от ПИ № 782 по плана на ж.к. “Вл. Варненчик” І м.р. на гр. Варна, 



собственост на Община Варна, целият с площ от 830 кв.м., при граници на 

имота ПИ № 782 УПИ І за детска градина, ул. “Димитър Дончев – Доктора”, 

УПИ ІІІ-427, УПИ – за комплексно жилищно строителство по пазарна цена 

определена от лицензиран оценител в размер на 104 000 лв. без ДДС на 

съсобственика Диян Димитров Георгиев. Описаният имот е частна общинска 

собственост на основание АОС № 3282/10.03.2005 г.; 

- провеждане на конкурс за отдаване под наем за монтиране на антена и 

съоръжения върху част от имот – частна общинска собственост, 

представляваща 5 кв.м. от покрива на Дом за стари хора “Гергана”, находящ 

се в гр. Варна, к.к. “Св.Св. Константин и Елена”, представляващ земя с площ 

7 600 кв.м. и четириетажна масивна сграда със застроена площ 780 кв.м. с 

помощни сгради – предмет на АОС № 1824/09.06.2000 г.; 

- даване на съгласие да се продаде, след обявяване на търг и определяне 

на първоначална цена от лицензиран оценител, минибус “ДАМАС”; 

- прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ул. “Хаджи 

Димитър” № 45, ет. 3, ап. 6 – от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

- даване на съгласие за промяна на предназначението на 7 бр. Жилища; 

- одобряване на годишния счетоводен отчет и приема баланс, отчет за 

приходи и разходи за 2006 г. на “Градски транспорт” ЕАД; 

- освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на 

“Градски транспорт” ЕАД за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г., в 

състав: Миглена Петрова Делчева, Атанас Борисов Атанасов, Младен Радев 

Марчев, Павел Петров Кюрчев и Христо Миланов Цветков; 

- избиране на проф. д-р Калю Донев за извършване на одиторски 

контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2007 г.; 

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

разходи на Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 

стационар - Варна ЕООД за 2006 г.; 

- освобождаване от отговорност д-р Иван Митишев – управител на 

Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -

Варна ЕООД за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.; 

- освобождаване от отговорност контрольора на Областен диспансер за 

пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -Варна ЕООД д-р Емилия 

Младенова за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г.; 

- избиране на Доц. д-р Никола Милев Бакалов – дипломиран експерт 

счетоводител за извършване на одиторски контрол на Областен диспансер за 

пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -Варна ЕООД за 2007 г.; 

- даване на съгласие да се извърши замяна на имоти, собственост на 

“Асен Николов 1” ООД, Лиляна Господинова и Валентин Терзиев, 

представляващи ПИ № 1783 с площ 10144 кв.м. и № 2628 с площ 5440 кв.м., 

находящи с в м. “Вилите” по плана на кв. “Аксаково” в гр. Варна , върху 



които е разположен онкодиспансер “Д-р Марко Марков” описан в АОС № 

1216/1999 г., срещу имоти частна общинска собственост; 

- даване на съгласие да се прекрати съсобственост върху имот, 

съставляващ УПИ VІ “за стопанска дейност” на ул. “Андрей Сахаров” № 1, 

кв. 14 по плана на 26-ти п.р. на гр. Варна целият с площ 12 286.00 кв.м., при 

граници: ул. “Орех”, ул. “Андрей Сахаров” № 1, УПИ XІ-524, УПИ І-65; 

- даване на съгласие да се проведе търг с явно наддаване за продажба 

на имот, представляващ УПИ XXІІ, кв.20, по плана на ж.к. “Бриз” в гр. Варна 

с площ 394 кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда със застроена 

площ 28.70 кв.м. и стопанско постройка със застроена площ 5.80 кв.м., при 

граници: път, УПИ І-1004, скат, път Варна – Виница. За описания имот е 

съставен АЧОС № 4399/18.05.2007 г.; 

- определяне на д-р Лазар Пашков за Управител на “Медицински 

център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД до 

провеждане на конкурс; 

- определяне на д-р Цветелина Дончева за Управител на “Амбулатория 

– групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 

психично здраве – Варна” ЕООД до провеждане на конкурс; 

- определяне на д-р Иван Митишев за Управител на “Областен 

диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна” 

ЕООД до провеждане на конкурс; 

- отмяна на Решение № 4624-3(50)/24.01.2007 г.; 

- обявяване за публична общинска собственост, имот частна общинска 

собственост, находящ се на ул. “Дрин” № 1, № 11, 4-ти п.р., кв. 4161 ПИ № 

16, представляващ помещения разположени на първи етаж от 9-етажен 

монолитен жилищен блок, състоящи се от входно стълбище, гардеробно 

помещение, две стаи, две зали, коридор и два тоалета с обща застроена площ 

255 кв.м. – предмет на АОС № 435/28.11.1997 г.; 

- даване на съгласие за промяна на предназначението на жилища 

находящи се на находящ се на ул. “Овчо поле” № 22-22а, да бъде за “Жилища 

за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

- определяне предназначението на жилище находящо се на ул. 

“Добротица” № 10, като ведомствено; 

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

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

“Жилища за продажба”; 

- определяне на дивидента за 2007 г. на търговските дружества с 

ограничена отговорност и акционерни дружества с общинско участие; 

- създаване на Общинско предприятие “Спорт за всички”; 

- извършване на делба на общински имот /залесена територия/, 

находящ се в местност “Джанавара”, землище кв. Аспарухово с АОС 

№2635/2003г. , като се обособят имоти №024002, № 024003, № 024004, № 

024005 и № 024006, съгласно изготвения проект за делба; 



- даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

Варна и Борис Николов Василев, ЕГН ********** и Петър Христов Кочев, 

ЕГН ********** при равни квоти по отношение на 180 (сто и осемдесет) м2 

идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен имот ХІ-11,12 целия с 

площ 1 072 (хиляда седемдесет и два)м2, при граници на имота: Урегулиран 

поземлен имот УПИ ІХ-1 (девет-едно), Урегулиран поземлен имот УПИ V-8 

(пет-осем), ул. “Григор Пърличев”, Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-3а 

озеленяване (тринадесет за озеленяване),Урегулиран поземлен имот УПИ 

ХІІ-3а трафопост (дванадесет - трафопост), ул. “Константин Величков”. За 

гореописания имот има съставен акт за частна-общинска собственост № 

4158/01.02.2007 г.; 

- даване на съгласие да се продаде 110/260 кв.м. ид.ч. от УПИ ІІ-8, кв. 

546 по плана на 14 м.р на гр. Варна, собственост на Община Варна, целият 

имот с площ от 260 кв.м. при граници: УПИ ІІІ-9; УПИ І -7,8,14; улица 

“Български орел”; УПИ ІX-4по пазарна цена определена от лицензиран 

оценител в размер на 67 000 лв. без ДДС на собственичката ни Пламенка 

Николова Костова. Описаният имот е частна общинска собственост на 

основание АОС № 3836/02.05.2006 г.; 

- даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

Варна и Ивайло Иванов Курбанов, ЕГН **********, по отношение 54,00 

(петдесет и четири) м2 идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен 

имот УПИ ІХ-16, целия с площ 216.00 (двеста и шестнадесет)м2, находящ се 

в гр. Варна, ул. “Беласица” № 30,30а, кв. 317, при граници на имота: пл. № 

15, ул. “Беласица”, пл. №1, пл. № 2. За гореописания имот има съставен акт 

за частна-общинска собственост № 1173/27.05.1999 г.; 

- даване на съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за 

продажба на имот, представляващ – УПИ ІІ- терен за незамърсяващи 

производства, кв. 52, по плана на с. Каменар, Община Варна, целия с площ 2 

670,00 кв.м., при граници: УПИ ІІІ-548, УПИ І-озеленяване, улици. За имота 

има съставен АОС № 2672/21.07.2003 г.; 

- даване на съгласие да бъдат предадени безвъзмездно за експлоатация 

новоизградените или ремонтирани от Община Варна съоръжения на фирма 

“В и К” ООД гр. Варна; 

- възлагане на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за отдаване 

под наем за монтиране на антена и обслужваща апаратура върху имот – 

частна общинска собственост, находящ с в гр. Варна, кв. “Галата”, ул. 

“Емона”, кв. 23, УПИ V-държ., представляващ сграда-бункер със застроена 

площ 113,69 кв.м. – предмет на АОС № 4514/17.07.2007 г.; 

- промяна предназначението на 15 бр. жилища от фонд “Жилища за 

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

“Жилища за продажба”. 

- дарение на общинска собственост на основание чл. 35, ал. 4 от ЗОС по 

реда на чл. 96 във връзка с чл. 92, ал. 4 от Наредбата за придобиване 



управление и разпореждане с общинско имущетво и чл. 6 от Закона за 

изменение на Закона за ветераните от войните по постъпило искане от 

Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. 

Варна с вх. № РД-7-6100(3)/07.02.2007 г.; 

- молба с вх. № ОбС-5-94.Р/31/27.10.2005 г. от “Ириси”-АД за замяна 

на предаваеми части по регулация в к.к. “Св. Св. Константин и Елена”; 

- молба вх. № ЗАО-26403/19.06.2007 г. от Нели Георгиева Петрова и 

Радослав Стоянов Калоянов за извършване на замяна с недвижими имоти. 

 

Докл.: Пл. НАЧКОВ – Председател ПК “Собственост и стопанство” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 48 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5108-6. 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 “Жилфонд” 

ЕООД - Варна за 2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5109-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 

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

отговорност Атанас Чемширов – управител на “Жилфонд” ЕООД - Варна за 

2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5110-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински 

съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора на “Жилфонд” 

ЕООД - Варна Златко Стефанов за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5111-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Цвета Боцановска – дипломиран експерт 

счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Жилфонд” ЕООД - 

Варна за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 



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

 

5112-6. 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 “Обреди” 

ЕООД за 2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5113-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 

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

отговорност Любчо Любчев – управител на “Обреди” ЕООД за 2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5114-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински 

съвет – Варна освобождава от отговорност контрольорите на “Обреди” 

ЕООД Теодора Станева и Георги Стефанов за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 

г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5115-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 

експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Обреди” 

ЕООД за 2007г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5116-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет и приема 

баланс, отчет за приходи и разходи на “Общинска охранителна фирма” 

ЕАД за 2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5117-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД за периода от 

01.01.2006 г. до 31.12.2006 г., в състав: Манол Петков Манолов, Красимира 

Тодорова Александрова и Димитър Иванов Чутурков. 

/резултати от поименно явно гласуване: 



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

 

5118-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна избира Илия Неделчев – Управител на “Приморска 

одиторска компания”ООД – Варна за извършване на одиторски контрол на 

“Общинска охранителна фирма” ЕАД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5119-6. 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 очни болести за активно лечение – Варна” 

ЕООД д-р Деян Бориславов Драгиев за периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5120-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС 

и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх. № РД-7-9302/45/08.06.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

провеждане на търг за учредяване право на строеж с явно наддаване срещу 

цена, представляваща определен на търга процент от бруто РЗП на сградата, 

предвидена за изграждане върху продавания терен с определеното на търга 

РЗП на недвижим имот частна-общинска собственост, представляващ земя – 

УПИ ХVІІ-423-“За административно-търговски център”, ул. “Цар Борис 

ІІІ”, кв.10, кв. Виница, гр. Варна с площ 1329 м2, при граници на имота: 

УПИ ХVІ-424 (шестнадесет-четиристотин двадесет и четири), кв. улица, ул. 

“Св. Димитър Солунски”, ул. “Цар Борис ІІІ”, УПИ ХХІІІ-695 (двадесет и три 

– шестотин деветдесет и пет), УПИ ХХ-694(двадесет – шестотин деветдесет и 

четири). 

За имота има съставен АОС № 4426/29.05.2007 г. 

Началния тръжен процент обезщетение от предвиденото бъдещо 

строителство да бъде 30% от РЗП и сбора на застроените площи на всички 

етажи под кота 0 (нула). 

Общински съвет – Варна определя следните тръжни условия: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

Право на участие в търга имат еднолични търговци и юридически лица, 

които: 

 нямат данъчни задължения към държавата; 

 нямат задължения към Община Варна; 

 да извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-

малко от 3/три/ години; 

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

по-малко от 5 000 000.00/пет милиона /лева средногодишно; 



 да са инвестирали в сферата на строителството на обекти за 

обществено обслужване; 

 нямат просрочени парични задължения по трудови договори към 

работниците и служителите, на които е работодател; 

 притежават активи по балансова и/или пазарна стойност не по-

малко от 1 000 000.00/един милион/лева, която се удостоверява с годишния 

финансов отчет или със съответната пазарна оценка, изготвена от 

лицензирани оценители; 

За участие в търга са необходими следните документи: 

 заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за еднолични 

търговци и юридически лица /оригинал/; 

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 

/оригинал/; 

 свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 

представляващи юридическото лице /оригинал/; 

 удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 

агенция по приходите/оригинал/; 

 Удостоверение за липса на задължения по публични вземания 

към Община Варна от Дирекция “Местни данъци”/оригинал/; 

 заверени годишни финансови отчети за последните 3/три/ ; 

 заверени копия от договори за самостоятелно финансиране или 

съфинансиране на обекти в сферата на общественото обслужване и/или 

заверени копия на издадени разрешения за ползване на изградени 

самостоятелно или съфинансирани обекти ; 

 заверена справка за балансовата стойност на дълготрайните 

материални активи. 

 служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по 

вписванията/оригинал/; 

 декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия. 

 декларация за извършен оглед на обекта. 

 декларация за поверителност на информацията, предоставена във 

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

 платежен документ за внесен депозит в размер на 80 

076/осемдесет хиляди и седемдесет и шест/лева по IBAN BG36 CECB 9790 

3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC 

CECBBGSF на Община 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 1 000.00/хиляда/лева, с включен ДДС, платима по IBAN BG49 

CECB 9790 8462 1500 00, код за вид плащане 444 000, при «Централна 

кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 

Приема начален тръжен процент обезщетение в полза на Община 

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

бъдеща сграда и сбора на застроените площи на всички етажи под кота 0, 

определена от лицензиран оценител, съгласно договор за възлагане №Д-7-

9200(694)/04.06.2007 г. и приета с приемо-предавателен протокол от 

06.06.2007 г. с пазарен еквивалент на началния процент в размер на 800 762 

(осемстотин хиляди седемстотин шестдесет и два лв.) лева. Площта 

съответстваща на достигнатия процент обезщетение в полза на Община 

Варна следва да бъде обособена като отделен обект/секция/ в бъдещата 

сграда. 

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 – 37, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 10/ 

 

5121-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 

35, ал. 4 от ЗОС по реда на чл. 96 във връзка с чл. 92, ал. 4 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущетво и чл. 6 от 

Закона за изменение на Закона за ветераните от войните /обн. ДВ бр. 

40/18.05.2007 г./, Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община 

Варна да дари на Саюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва 

вписан в на 31.05.2005 г. с Решение на Софийски градски съд, регистър 55, 

партида 663, том 14, стр. 14 стр. 132, по фирмено дело 1878/1990 г., 

БУЛСТАТ 121071877 и адрес на управление: гр. София – Възраждане, бул. 

“Христо Ботев” 48 представлявано от Председателя му – Стоян Нешев 

Топалов ЕГН ********** чрез пълномощника си контраадмирал о.з. 

Константин Георгиев Богданов съгласно пълномощно № 1795/12.03.2007 

г.заверено от нотариус Любомир Зарчев в район Софийски районен съд, 

общински имот представляващ УПИ ХІІ-14, кв. 11 “Б” по плана на 18-ти 

м.р.на гр. Варна с площ от 424 кв.м при граници: ул. “Генерал Столетов”, 

паркинг по регулация, УПИ VІІІ-4, УПИ VІ-13. 

Дарението се прави с цел изграждане на материална база върху терена 

за реализация на задачите на Областния съвет Варна към СОСЗР гр. София. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 

4527/26.07.2007 г. 

Възлага на Кмета на община Варна да изготви заповед и сключи 

Договор за дарение на имота. 



/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5122-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка 

с чл.25, ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

ОБС-7-9303/73/07.06.2007 г., Общински съвет – Варна открива производство 

за отчуждаване на част от поземлен имот № 3445-1069/бивш/, кв.60 по плана 

ВЗ ”Траката”, гр.Варна. 

Съобразно влезлия в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № Г-

55/04.04.2006г. върху част от горепосочения имот е предвидено изграждане 

на обект: Улица-тупик с о.т. 507-508-509, кв.60, ВЗ ”Траката”, гр. Варна – 

публична общинска собственост. 

Собственик на имота, представляващ част от дворно място с площ от 

144 кв.м, цялото от 1120 кв.м, съгласно НА № 32, том ІІІ, р.№4244, д.№ 

419/2002г., е: “Каритрейд”ООД със седалище и адрес на управление в гр. 

Варна на ул.”Поп Харитон” № 46, ет.1, ап.1, вписано в регистъра на 

търговските дружества при ВОС под № 34, том 225, стр.136, ф.д.№ 1364/01г., 

представлявано от управителя Васил Евгениев Божилов, с местожителство в 

гр.Варна.. 

Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 12 960 (дванадесет хиляди 

деветстотин и шестдесет) лева без ДДС. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 

1008/18.05.2007г. от отдел “К и Р” при Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в размер на 

12 960 лева без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на 

пазарна оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от ЗОС 

издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собственика по реда 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5123-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка 

с чл.25, ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

ОБС-6-9303/289/05.06.2007 г., Общински съвет – Варна открива 

производство за отчуждаване на част от ПИ 631 с площ от 166 кв.м, по плана 

на кв.Виница, гр.Варна, с административен адрес - ул.”Константин Павлов” 

№ 39. 

Съобразно влезлия в сила ПУП-ПРЗ (ЗРП), одобрен със заповед № 

84/1985г. върху част от горепосочения имот е предвидено изграждане на 

обект: “Улица с о.т.330-331, кв.5, кв.Виница” – публична общинска 

собственост. 



Собственик на имота, представляващ част от дворно място с площ от 

166 кв.м, съгласно ДДД №211, т.ІІІ, вх.рег.№ 2617/2000г., е Георги Димитров 

Георгиев, ЕГН **********, живущ на адреса. 

Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 7220 (седем хиляди двеста и 

двадесет) лева без ДДС. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 

3340/31.10.2006г. с влязла в сила заповед № 84/85г. и презаверена от отдел “К 

и Р” при Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в размер на 

7220 лева без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на 

пазарна оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от ЗОС 

издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собственика по реда 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

5124-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка 

с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива производство за 

отчуждаване на част от поземлен имот № 632 с площ от 54 кв.м, по плана на 

кв.Виница, гр.Варна, с административен адрес - ул.”Константин Павлов” № 

37. 

Съобразно влезлия в сила ПУП-ПРЗ (ЗРП), одобрен със заповед № 

84/1985г., върху част от горепосочения имот е предвидено изграждане на 

обект: “Улица с о.т. 330-331, кв.5, кв.Виница” – публична общинска 

собственост. 

Собственик на имота, представляващ част от дворно място с площ от 

54 кв.м – целият с площ от 1935 кв.м, съгласно НА № 68, том І, р.№1445, д.№ 

61/2003г., е: Атанас Димитров Атанасов, ЕГН **********, с местожителство 

в гр.Варна. 

Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 2355 (две хиляди триста 

петдесет и пет) лева без ДДС. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 

3340/31.10.2006г. с влязла в сила заповед № 84/85г. и презаверена от отдел “К 

и Р” при Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в размер на 

2355 лева без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на 

пазарна оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от ЗОС 

издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собственика по реда 

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



/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5125-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка 

с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива производство за 

отчуждаване на част от поземлен имот № 628 с площ от 5 кв.м, по плана на 

кв.Виница, гр.Варна, с административен адрес - ул.”Константин Павлов” № 

43. 

Съобразно влезлия в сила ПУП-ПРЗ (ЗРП), одобрен със заповед № 

84/1985г. върху част от горепосочения имот е предвидено изграждане на 

обект: “Улица с о.т. 330-331, кв.5, кв.Виница” – публична общинска 

собственост. 

Собственик на имота, представляващ част от дворно място с площ от 5 

кв.м – целият с площ от 880 кв.м, съгласно НА № 64, том LІІ, д.№ 

19260/1994г.; НА № 84, т.VІІІ, вх.рег.3700, д.№3398/1998г., е: Слави Колев 

Георгиев, ЕГН **********, живущ на адреса. 

Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 300 (триста) лева без ДДС. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 

3340/31.10.2006г. с влязла в сила заповед № 84/85г. и презаверена от отдел “К 

и Р” при Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в размер на 

300 лева без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на 

пазарна оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 от ЗОС 

издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собственика по реда 

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

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5126-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-0600/757/18.05.2007 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 

между Община Варна и Петко Иванов Петков, ЕГН **********, Иван 

Иванов Петков, ЕГН ********** и Йордан Иванов Петков, ЕГН ********** 

по отношение на 220.00 (двеста и двадесет) м2 от Урегулиран поземлен имот 

УПИ ХІІ-716,целия с площ 675.00 (шестотин седемдесет и пет) м2, находящ 

се в находящ се в с. Тополи, ул. “Д-р Ат. Липов” № 34, обл. Варна, при 

граници на имота: УПИ ХVІ-Д (шестнадесет – д), УПИ ХІ-д (единадесет – д), 

ул. “Д-р Ат. Липов”, ул. “М. Стоянов”, УПИ ХІІІ-727 (тринадесет 

седемстотин двадесет и седем). 



За гореописания имот, собственост на Община Варна има съставен акт 

за общинска собственост № 3913/01.12.2006 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна, представляваща 220.00 (двеста и двадесет) м2 от 

Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-716 (дванадесет – седемстотин и 

шестнадесет), целия с площ 675.00 (шестотин седемдесет и пет) м2 по 

пазарни цени за сумата от 21 600 (двадесет и една хиляди и шестотин) лева 

без ДДС, определена от лицензиран-експерт оценител 

Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5127-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС, по реда на чл. 59, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 5 и чл. 97 от НРПУРОИ и по 

предложение на кмет на Община Варна с вх. № РД-5-94.М/104/18.05.2007 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде допусната процедура за 

прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя – общинска 

собственост, представляваща 108,00 кв.м.ид.ч. от съсобствен урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ XXІX.353 – целия с площ 421,00 кв.м., при граници на 

целия имот: УПИ XX VІІІ-353, ул. “Мита Генова” , ул. “Медвен”, УПИ XXX-

354, в кв.34, по плана на с.Тополи – Община Варна, на ул.п “Медвен” № 

9 ъгъла с ул. “Мита Генова”, по АЧОС № 4083/15.02.2007 г., на собственика 

Маргарита Стаматова Дичева ЕГН ********** с постоянен адрес град Варна. 

Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата общо в размер на 

10 772,00 лв. без ДДС. 

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 – 48, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

5128-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-5-94.Д/36/18.05.2007 

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

чрез продажба на земя общинска собственост, представляваща 67 (шестдесет 

и седем)м2 идеални части от поземлен имот ПИ 242 от целият с площ 867 

(осемстотин шестдесет и седем) м2, при граници на имота: ПИ №3336 (три 

хиляди триста тридесет и шест), ПИ №241 (двеста четиридесет и едно), ПИ 

№262 ( двеста шестдесет и две), ПИ № 3154 ( три хиляди сто петдесет и 

четири). 



За гореописания имот, собственост на Община Варна има съставен акт 

за общинска собственост № 4135/01.02.2007 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна, представляваща 67 (шестдесет и седем) м2 идеални 

части от поземлен имот ПИ 242, целият с площ 867 (осемстотин шестдесет и 

седем) м2 по пазарни цени за сумата от 7 400 (седем хиляди и четиристотин) 

лева без ДДС, определена от лицензиран-експерт оценител на молителя 

Добромир Теодосиев Дончев. 

Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5129-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от ЗОС 

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

Варна с вх. № Д-6-9200/1211/18.05.2007 г., Общински съвет – Варна възлага 

на Кметът на Община Варна да проведе търг с явно наддаване за отдаване 

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

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

площ 54 кв.м. и земя с площ 600 кв.м. –предмет на АОС № 219/11.08.1997г. 

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

при стартова наемна цена 170,67 лева (сто и седемдесет лева шестдесет и 

седем стотинки) без 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”. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5130-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал. 7 от 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/41/16.02.2007 г. 

и по предложение от ПК “Образование” с вх. № ОС-7-9302/41/31.05.2007 г., 

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

конкурс по ред и условия определени в Наредбата по чл. 8 от ЗОС, за 

отдаване под наем на помещения, разположени в сутерена на ОУ “Ангел 

Кънчев” с обща площ 199.42 кв.м., предмет на АПОС № 603/19.02.1998 г., 

находящ се в гр. Варна /за фитнес център/. 



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

при стартова наемна цена 825,36 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 – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

5131-6. 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-15326/18.05.2007 г., Общински съвет – Варна 

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

отдаване под наем на следните имоти-частна общинска собственост: 

- обществен тоалет със застроена площ 13,00 кв.м., находящ се в 

пешеходен подлез до “Юнашки салон”, пл. “Митрополит Симеон”, по плана 

на 7-ми п.р. на гр. Варна - предмет на АОС № 1816/05.06.2000 г. 

- склад със застроена площ 6,00 кв.м., находящ се в пешеходен подлез 

до “Юнашки салон”, пл. “Митрополит Симеон”, по плана на 7-ми п.р. на гр. 

Варна – предмет на АОС №.1817/06.06.2000 г. 

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

при стартова наемна цена, определена съгласно чл. 3 от “Методика за 

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

наем на общински нежилищни имоти”, а именно: 

- 60,74 лева (шестдесет лева седемдесет и четири стотинки) с включен 

ДДС за обществения тоалет в пешеходен подлез до “Юнашки салон”, пл. 

“Митрополит Симеон”; 

- 19,27 лева (деветнадесет лева двадесет и седем стотинки) с включен 

ДДС за склад в пешеходен подлез до “Юнашки салон”, пл. “Митрополит 

Симеон”. 

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/ 

 

5132-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет, приема баланс 

и отчет за приходи и разходи за 2006 г. на “Стопанска и спомагателна 

дейност” ЕАД 

/резултати от поименно явно гласуване: 



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

 

5133-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за периода от 

01.01.2006 г. до 31.12.2006 г., в състав: Светлан Димов Стоянов, Николай 

Русков Неделчев и Георги Христов Дживелски. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5134-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на 

одиторски контрол на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5135-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с § 7, 

ал. 2 от Наредбата за образуване на средствата за работната заплата в 

Търговските дружества с над 50 на сто държавно, или общинско участие в 

капитала през 2007 г., Общински съвет – Варна приема Правила за условията, 

редът и начинът на образуване на средствата за работна заплата в “Стопанска 

и спомагателна дейност “ ЕАД – Варна, съгласно приложение № 1. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

5136-6. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на община Варна да подготви, съгласува и подпише 

анекс към Договора за възлагане на управлението на Съвета на Директорите 

на “Стопанска и спомагателна дейност “ ЕАД – Варна с включени клаузи, 

съдържащи одобрените от Общински съвет – Варна, условия, ред и начин на 

образуване на средствата за работна заплата в “Стопанска и спомагателна 

дейност “ ЕАД – Варна. 

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

 

5137-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна, одобрява годишния счетоводен отчет, приема 

баланс и отчет за приходите и разходите за 2006 г. на “Дезинфекционна 

станция” ЕАД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 

5138-6. На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 10 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна, освобождава от отговорност членовете на 



Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция” ЕАД за периода 

01.01.06 г. до 31.12.06 г., както следва: Албена Стойчева Йорданова, д-р Соня 

Цекова и Иван Маринов Вълчев. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5139-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински 

съвет – Варна избира Доц. Никола Милев Бакалов – дипломиран експерт 

счетоводител за извършването на одиторски контрол на “Дезинфекционна 

станция” ЕАД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5140-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет, приема 

баланса и отчет за приходи и разходи за 2006 г. на “Ученическо и столово 

хранене” ЕАД 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5141-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за периода от 

01.01.2006 г. до 31.12.2006 г., в състав: Емил Йорданов Маринов, Йордан 

Христов Стоянов и Румен Тодоров Радев. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5142-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна избира Слав Танев – дипломират експерт 

счетоводител за извършване на одиторски контрол на “Ученическо и 

столово хранене” ЕАД за 2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5143-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Ос-7-9302/70/17.04.2007 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез 

продажба на земя общинска собственост, представляваща 80 (осемдесет)м2 

идеални части съсобствен Урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-111 целия с 

площ 380(триста и осемдесет)м2, при граници на имота: бул. 



“Царевец”, УПИ ІІ – “Санита трейдинг”, УПИ VІ – паркинг, УПИ І-113, със 

съсобствениците Никола Ефтимов Луков, ЕГН ********** и Димитър 

Петров Бояджиев, ЕГН **********; 

За гореописания имот, собственост на Община Варна има съставен акт 

за общинска собственост № 4194/14.03.2007 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

часта на Община Варна, представляваща 80 (осемдесет) м2 съсобствен 

Урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-111 целия с площ 380(триста и 

осемдесет)м2 по пазарни цени за сумата от 47 900 (четиридесет и седем 

хиляди и деветстотин) лева без ДДС, определена от лицензиран-експерт 

оценител 

Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5144-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-42018/08.06.2007 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 

между Община Варна и Георги Йорданов Йорданов, ЕГН ********** и 

Димитър Йорданов Димитров, ЕГН ********** ,при равни квоти по 

отношение на 208 (двеста и осем) м2 идеални части от съсобствен Поземлен 

имот ПИ № 1041 целия с площ 1056.00 (хиляда и петдесет и шест)м2, 

находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. “Цар Борис ІІІ” № 37, при граници на 

имота: ул. “Цар Борис ІІІ”, ПИ №426, УПИ ІV-ресторант, квартална улица. 

За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 2818/01.09.2003 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна, представляваща 208 (двеста и осем) м2 идеални 

части от съсобствен Поземлен имот ПИ № 1041 целия с площ 1056.00 

(хиляда и петдесет и шест)м2 по пазарни цени за сумата от 45 450 

(четиридесет и пет хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС, 

определена от лицензиран-експерт оценител. 

Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

5145-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 17 ал.2 от ЗУТ, във 

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

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



ЗАО8522/05.06.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие, да бъде 

учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-

търговски обект № 13 (тринадесет), със застроена площ 10,00(десет) кв.м., 

представляващо 1,29%(едно цяло и двадесет и девет стотни процента) 

идеални части от правото на строеж върху общинска земя – Урегулиран 

поземлен имот І-общ.обсл. (едно) – целия с площ 1414,00 (хиляда 

четиристотин и четиринадесет) кв.м., при граници на целия имот: паркинг и 

от три страни кв.улици(до жил.блок 129), в кв.3 (три) по плана на ЖК 

“Младост” ІІ (втори) микрорайон – гр.Варна, на Нели Харизанова Ал 

Ибрахим ЕГН **********, по АОС №2350/10.05.2002г. 

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

3250,00 (три хиляди двеста 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 – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

5146-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал. 7 от 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-2-9200/167/06.06.2007 г., 

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

конкурс по ред и условия определени в Наредбата по чл. 8 от ЗОС, за 

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

се в гр. Варна, ж.к. “Младост” ІІ м.р., СОУ “Неофит Бозвели”, 

представляващ 30-класно училище, състоящо се от четири блока “А”, “Б”, 

“В”, и “Г” с обща застроена площ 2 600 кв.м. и земя с площ 19 770 кв.м., а 

именно: бюфет с площ 37,83 кв.м. и склад с площ 17,70 кв.м., разположен на 

първи етаж от сградата на училището, предмет на АОС № 519/29.01.1998 г. 

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

при стартова наемна цена 435,00 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 – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 



5147-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, 

ал. 1, НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от г-н Любчо Любчев 

– Управител на “Обреди” ЕООД с вх. № ОС-7-2600/57/14.06.2007 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се продаде на явен търг самоходен 

багер модел “ЕО 3322” с регистрационен № В 0535 ЕК; № на двигател 

21VА76154 и № на шаси А 824929 с балансова стойност към 01.06.2007 г. – 

178,38 лв.при първоначална цена определена от лицензиран експерт 

оценител. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5148-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от 

ЗОС за задоволяване на неотложни социални нужди на територията на 

Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна № РД-7-

9302/43/30.05.2007 г., Общински съвет – Варна реши: 

Учредява безвъзмездно право на ползване върху имоти находящи се в 

гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 79, вх. А, ет. 1, ап. 1 и ж.к.”Възраждане” чл. 

79, бл. Б, ет. 1, ап. 10, АОС № 4343/2007 г. и АОС № 4347/2007 г. за срок от 5 

години в полза на Сдружение “Гаврош”. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява само и изключително за 

разкриването на “защитени жилища” за деца и младежи, напускащи 

специализираните институции. 

Възлага на Кмета на Община Варна да сключи Договор за безвъзмездно 

ползване със Сдружение “Гаврош” 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

5149-6. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 от ЗОС и по 

предложения на Кмета на Община Варна с вх. №№ ЗАО-43163/07.06.2007 г., 

№ ОБС-5-94.Т/20//05.06.2007 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.“Вл.Варненчик” бл. 223 вх. 4 ет. 5 ап. 105 - АОС 3452/05 г. 

2 ул.“Петър Райчев” бл. 4 вх. “З” ет. 1 ап. 3 - АОС 2904/03г. 

3 ул.“Джеймс Баучер” бл. 4 вх. “Г” ет. 8 ап. 23 - АОС 2547/02 г. 

4 с.о. “Акчелар” № 98 вх. - ет. - ап. - - АОС 4214/07 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 



5150-6. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 от ЗОС и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-43995/07.06.2007 г., 

Общински съвет – Варна променя предназначението на 1 бр. жилища от фонд 

“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди” във фонд “Жилища за продажба”, като продажбата се извърши по 

цени определени от лицензиран оценител: 

 

1 ул.“Ф.Ж. Кюри” № 23 бл. - вх. - ет. 2 ап. 3 - АОС 4509/07 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5151-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 от 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-

18432;28482/16.07.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 

извърши замяна на имоти, собственост на “Асен Николов 1” ООД, Лиляна 

Господинова и Валентин Терзиев, представляващи ПИ № 1783 с площ 10144 

кв.м. и № 2628 с площ 5440 кв.м., находящи с в м. “Вилите” по плана на кв. 

“Аспарухово” в гр. Варна , върху които е разположен онкодиспансер “Д-р 

Марко Марков” описан в АОС № 1216/1999 г., срещу имоти частна общинска 

собственост, представляващи съответно: 

 УПИ ІІ, отреден “за жилищно строителство”, находящ се в ж.к. 

“Възраждане” І-ви м.р., кв. 15, с площ 12 000 кв.м., при граници: УПИ І “за 

обществено обслужване”, ул. Майка Тереза”, кв. Улица, УПИ ІІІ “за 

обществено обслужване”. За имота е съставен АОС№ 4501/02.07.2007 г. 

 УПИ ІІІ “за обществено обслужване”, находящ се в ж.к. 

“Възраждане” І-ви м.р., кв. 15, с площ 2 000 кв.м., при граници: УПИ ІІ “за 

жилищно строителство” и квартални улици. За имота е съставен АОС№ 

4502/02.07.2007 г. 

Замяната на описаните по-горе имоти да се извърши по пазарни цени, 

определени от лицензиран експерт счетоводител, които възлизат съответно 

на : 

За ПИ 1783 м-ст “Вилите” по плана на кв. “Аспарухово” – 2 806 300 лв. 

За ПИ 2628 м-ст “Вилите” по плана на кв. “Аспарухово” – 1 505 000 лв. 

Общата стойност на двата имота е 4 311 300 лв. 

За УПИ ІІ “за жилищно строителство” кв. 15, кв. “Възраждане” І-ви 

м.р. – 3 647 600 лв. 

За УПИ ІІІ “за обществено обслужване”, кв. 15, кв. “Възраждане” І-ви 

м.р. – 678 200 лв. 

Общата стойност на двата имота е 4 325 800 лв. 

Разликата в стойностите на имотите предмет на замяната, която възлиза 

на 14 500 лв. в полза на Община Варна и дължим данък добавена стойност по 



разпоредителната сделка, да бъдат заплатени от “Асен Николов 1” ООД, 

Лиляна Господинова и Валентин Терзиев. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на Решението на Общински съвет – Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5152-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет и приема 

баланс, отчет за приходи и разходи за 2006 г. на “Двореца на културата и 

спорта” ЕАД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5153-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите на “Двореца на културата и спорта” ЕАД за периода от 

01.01.2006 г. до 31.12.2006 г., в състав: Георги Стефанов Недялков, Анна 

Кънчева Костадинова, Борислав Василев Люцканов, Милен Николов 

Бакърджиев,Симеон Нанев Варчев, Сергей Сергеев и Ерджан Себайтин 

Ебатин. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 

 

5154-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна избира “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски 

контрол на “Двореца на културата и спорта” ЕАД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

5155-6. 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 “Пазари” ЕООД - Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 30, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

 

5156-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 

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

отговорност Милко Дянков Тодоров – управител на “Пазари” ЕООД - 

Варна за 2006 г. 



/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

5157-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 от ТЗ, 

Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольорите 

на “Пазари” ЕООД - Варна Гето Маринов, Тошко Грудев и Гено Генов за 

периода 01.01.06 г. до 31.12.06 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5158-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р на ик.н. Калю Иванов Донев – 

дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол 

на “Пазари” ЕАД - Варна за 2007. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5159-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във връзка 

с чл.25 , ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

РД-7-9302/36/24.04.2007 г., Общински съвет – Варна открива производство 

по принудително отчуждаване на част от недвижим поземлен имот ПИ 312, 

26ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Нов живот” № 11- 

частна собственост. 

Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-

333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочената част от 

недвижимия имот е предвидено изграждане на обект: “Южно платно на 

бул.”Цар Освободител”/26ти подрайон” – публична общинска собственост. 

Собственик на ПИ 312 по плана на 26ти подрайон, находящ се на 

ул.”Нов живот” № 11 в гр.Варна, представляващ реална част от дворно място 

с площ от 5 кв.м, съгласно договор № 3596/19.08.2005г. на Областен 

управител, е: Маргарита Добрева Добрева. 

Община Варна дължи на собственичката парично обезщетение в размер 

на 2616 (две хиляди шестстотин и шестнадесет) лв. без ДДС, представляващо 

пазарната цена на частта от имота, определена от лицензиран експерт-

оценител. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, да издаде 

заповед за отчуждаване на основание чл.25, ал.2 от ЗОС, която да се връчи и 

на собственичката на отчуждения имот по реда на ГПК, в 14-дневен срок от 

приемане на настоящото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 



5160-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.54, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗОС, Заповед № РД-242/14.03.2003 г. на Министерството на околната среда и 

водите, докладна записка с вх. № РД-7-5300/5/29.01.2007 г. от Управителя 

наОП”Зоокът” – Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 

№ РД-7-5300/5/07.06.2007 г., Общински съвет – Варна реши: 

1.Преобразува съществуващото ОП “Зоокът” в ОП “Зоопарк – 

спасителен център”. 

2.ОП “Зоопарк – спасителен център” – Варна има за предмет на 

дейност: отглеждане, развъждане на диви животни експонати, разширяване и 

обогатяване на животински парк, чрез договори за бартерни замени, 

освобождаване от ненужни за експозицията и утежняващи финансово 

издръжката на предприятието животни и птици, чрез бартерни замени за 

хранителни, строителни и други необходими за издръжката на 

предприятието материали, а също и за специфични медикаменти и материали 

необходими за лечението на отделни видове; сключване на договори за 

“осиновяване”/договор за полагане на допълнителни грижи/ на отделни 

видове единични или групи животни; приемане от дивата природа на ранени, 

болни и изнемощели животни, съгласувано с РИОСВ – Варна. 

3.Утвърждава Правилник за работата на ОП “Зоопарк – спасителен 

център” – Варна и Длъжността разписание, неразделна част от него. 

4.Възлага на Управителя на ОП “Зоопарк – спасителен център” – Варна 

да предприеме всички необходими действия по изпълнението на решението 

на Общински съвет – Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5161-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

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

Община Варна с вх. № ЗАО-8733/08.06.2007 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие Кмета на Община Варна да продаде 395/830 кв.м. ид.ч. от ПИ № 782 

по плана на ж.к. “Вл. Варненчик” І м.р. на гр. Варна, собственост на Община 

Варна, целият с площ от 830 кв.м., при граници на имота ПИ № 782 УПИ І за 

детска градина, ул. “Димитър Дончев – Доктора”, УПИ ІІІ-427, УПИ – за 

комплексно жилищно строителство по пазарна цена определена от 

лицензиран оценител в размер на 104 000 лв. без ДДС на съсобственика Диян 

Димитров Георгиев. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 

3282/10.03.2005 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 

договор със съсобствениците на имота. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 



5162-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС и 

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

Варна с вх. № РД-7-2600/239/15.06.2007 г., Общински съвет – Варна възлага 

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

монтиране на антена и съоръжения върху част от имот – частна общинска 

собственост, представляваща 5 кв.м. от покрива на Дом за стари хора 

“Гергана”, находящ се в гр. Варна, к.к. “Св.Св. Константин и Елена”, 

представляващ земя с площ 7 600 кв.м. и четириетажна масивна сграда със 

застроена площ 780 кв.м. с помощни сгради – предмет на АОС № 

1824/09.06.2000 г. за срок от 5 години, при стартова месечна наемна цена в 

размер на 150.00 лв. с ДДС, определена по действащата “Методика за 

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

наем на общински нежилищни имоти”, като всички нанесени повреди в 

конструкцията да бъдат за сметка на наемателя. 

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 – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

5163-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, 

ал. 1, НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от изпълнителния 

Директор на “Двореца на културата и спорта” г-н Симеон Варчев с вх. № ОС-

7-2600/60/28.06.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се продаде 

на явен търг минибус “ДАМАС” – пътнически вариант /6+1/ места, закупен 

през месец декември 1992 г. с регистрационен № B 3420 KX; № на двигател 

F8CB028632 и № на шаси KLY7T11YDPC017240 с балансова стойност към 

30.06.2007 г. – 00,00 лв. при първоначална цена определена от лицензиран 

оценител 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5164-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, Общински съвет – Варна прехвърля жилище, находящо се в гр. 

Варна, ул. “Хаджи Димитър” № 45, ет. 3, ап. 6 – от фонд “Резервен” във 

фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5165-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС 

и чл. 2, ал. 1, т.1 и ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-7-9302/50/02.07.2007 г., във връзка с решение на Общински 



съвет – Варна № 4392-2/47/01.11.2006 г., Общински съвет дава съгласие 

предназначението на изброените по- долу жилища да бъде за “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, а именно: 

 Апартамент № 116, ет. 4, на ул. “Струга” № 29, със застроена площ 

81,82 кв. м. и избено помещение № 9, с площ 9,24 кв. м., актуван с АОС 

№4206/14.03.2007 г. 

 Апартамент № 105, ет. 9, на ул. “Оборище” № 38, със застроена площ 

108,74 кв. м. избено помещение № 33, с площ 4,70 кв. м., актуван с АОС № 

4207/14.03.2007 г. 

 Апартамент № 63, ет. 7 на ул. “Оборище” № 36, със застроена площ 

85,76 кв. м. и избено помещение № 27, с площ 6,30 кв. м., актуван с АОС № 

4209. 

 Апартамент № 176, вх. 7, ет. 8 на бул. “Христо Ботев” № 18, със 

застроена площ 64,00 кв. м. и избено помещение № 176, с площ 6,35 кв. м., 

актувано с АОС № 4211/14.03.2007 г. 

 Апартамент № 1, вх. Б, ет. 1 на ул. “Константин Иречек” № 2, със 

застроена площ 112,80 кв. м. и избено помещение № 8, с площ 13,30 кв. м., 

актувано с АОС № 4217/14.03.2007 г. 

 Апартамент № 8, ет. 4 на ул. “Неофит Рилски” № 18, със застроена 

площ 107,59 кв. м. и избено помещение № 8, с площ 9,00 кв. м., актувано с 

АОС № 4221/14.03.2007 г. 

 Апартамент № 1, ет. 1 на ул. “Добротица” № 10, със застроена площ 

75,45 кв. м. и избено помещение № 1, с площ 4,58 кв. м., актувано с АОС № 

4223/14.03.2007 г. 

В горепосочените жилища да бъдат пренастанени наемателите на 

общински жилища попадащи в УПИ I – “за жилищно строителство и 

обезщетяване на собственици”, кв. 595 по плана на 5 подрайон на гр. Варна и 

пробива на бул. “Левски”, които отговарят на условията на чл. 4 от 

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

гражданите и продажба на общински жилища”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5166-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет и приема 

баланс, отчет за приходи и разходи за 2006 г. на “Градски транспорт” ЕАД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5167-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на 

директорите на “Градски транспорт” ЕАД за периода от 01.01.2006 г. до 



31.12.2006 г., в състав: Миглена Петрова Делчева, Атанас Борисов Атанасов, 

Младен Радев Марчев, Павел Петров Кюрчев и Христо Миланов Цветков. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

5168-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, 

Общински съвет –Варна избира проф. д-р Калю Донев за извършване на 

одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5169-6. 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 Областен 

диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна 

ЕООД за 2006 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5170-6. 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 Иван Митишев – управител на Областен диспансер за 

пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар -Варна ЕООД 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/ 

 

5171-6. 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 Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 

стационар -Варна ЕООД Емилия Младенова за периода 01.01.06 г. до 

31.12.06 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5172-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира Доц. д-р Никола Милев Бакалов – 

дипломиран експерт счетоводител за извършване на одиторски контрол 

на Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 

стационар -Варна ЕООД за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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



 

5173-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

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

Община Варна с вх. № ЗАО-21767/12.07.2007 г., Общински съвет – Варна 

дава съгласие да се прекрати съсобственост върху имот, съставляващ УПИ VІ 

“за стопанска дейност” на ул. “Андрей Сахаров” № 1, кв. 14 по плана на 26-

ти п.р. на гр. Варна целият с площ 12 286.00 кв.м., при граници: ул. “Орех”, 

ул. “Андрей Сахаров” № 1, УПИ XІ-524, УПИ І-65. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 1 

711.00 кв.м. ид.ч. от целия имот, собственост на Община Варна, съгласно 

АОС № 4046/20.10.2006 г., която да се изкупи от съсобственикът “Варна 

ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ” ЕООД на пазарна цена в размер на 680 551.00 лв., 

определена от лицензиран оценител, както и ДДС в размер на 136 110.00 на 

основание чл. 45 от ЗДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички необходими дейности, необходими за правилното 

и законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5174-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 93, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОС-7-9302/148/10.07.2007 г., Общински съвет – Варна 

дава съгласие да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, 

представляващ УПИ XXІІ, кв.20, по плана на ж.к. “Бриз” в гр. Варна с площ 

394 кв.м., ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ 

28.70 кв.м. и стопанско постройка със застроена площ 5.80 кв.м., при 

граници: път, УПИ І-1004, скат, път Варна – Виница. 

За описания имот е съставен АЧОС № 4399/18.05.2007 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг за продажба с явно 

наддаване при първоначална тръжна цена от233 676 лв. без ДДС при 

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 23367.60 лева 

без включен ДДС, по платими 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 23367.60 лева. 

 документите за участие в търга да са издадени в срока между 

публикуване на обявата за провеждане на търга и датата за подаването на 

документацията за участие. 

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 – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

5175-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от 

Закона за лечебните заведения, НРУПСЧОВКТД и по предложение на Кмета 



на Община Варна с вх. № РД-7-9300/23/03.07.2007 г., Общински съвет – 

Варна определя д-р Лазар Пашков за Управител на “Медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД до провеждане на 

конкурс. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор с посоченото 

лице. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5176-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от 

Закона за лечебните заведения, НРУПСЧОВКТД и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № РД-7-9300/23/03.07.2007 г., Общински съвет – 

Варна определя д-р Цветелина Дончева за Управител на “Амбулатория – 

групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 

психично здраве – Варна” ЕООД до провеждане на конкурс. Възлага на 

Кмета на Община Варна да сключи договор с посоченото лице. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5177-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от 

Закона за лечебните заведения, НРУПСЧОВКТД и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № РД-7-9300/23/03.07.2007 г., Общински съвет – 

Варна определя д-р Иван Митишев за Управител на “Областен диспансер за 

пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна” ЕООД до 

провеждане на конкурс. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи 

договор с посоченото лице. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

5178-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС 

и чл. 2, ал. 1, т.1 и ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОС-7-9302/150/10.07.2007 г., във връзка с решение на 

Общински съвет – Варна № 4833-2/53/16.05.2007 г., Общински съвет дава 

съгласие предназначението на изброените по-долу жилища да бъде 

за “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди”, а именно: 

 Апартамент № 2, ет. 1, вх. В на ул. “Хан Тервел” № 29, със 

застроена площ 116,69 кв. м. и избено помещение № 2, с площ 4,64 кв. м., 

актуван с АОС № 4215/14.03.2007 г. 

 Апартамент № С, ет. 3, вх. 2 на ул. “Ивайло” № 63, със застроена 

площ 115,74 кв. м. избено помещение № 2, с площ 6,00 кв. м., актуван с АОС 

№ 4218/14.03.2007 г. 

В горепосочените жилища да бъдат пренастанени наемателите на 

общински жилища, попадащи в имота, предмет на замяна, находящ се на ул. 



“Овчо поле” № 22-22а, които отговарят на условията на чл. 4 от Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите и 

продажба на общински жилища”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

5179-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС 

и чл. 2, ал. 1, т.3 и ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОС-7-9302/149/10.07.2007 г., Общински съвет – Варна 

включва долупосоченото жилище във фонд “Ведомствен”. 

1. Апартамент № 5, ет. 3 на ул. “Добротица” № 10, със застроена площ 

75,45 кв. м. и избено помещение № 5, с площ 5,76 кв. м., актуван с АОС № 

4224/14.03.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

5180-6. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 от ЗОС и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/53/16.07.2007 г., 

Общински съвет – Варна променя предназначението на 12 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.“Младост” бл.155 вх. - ет. 14 ап. 89 - АОС 3125/04 г. 

2 ж.к.“Младост” бл. 106 вх. 9 ет. 1 ап. 3 - АОС 573/98г. 

3 ж.к.“Младост” бл. 134 вх. 1 ет. 1 ап. 1 - АОС 4373/07 г. 

4 ж.к.“Възраждане” бл. 40 вх. 1 ет. 1 ап. 2 - АОС 4345/07 г. 

5 ж.к.“Възраждане” бл. 19 вх. 6 ет. 1 ап. 124 - АОС 335/97 г. 

6 ж.к.“Възраждане” бл. 11 вх. 3 ет. 2 ап. 52 - АОС 433/97 г. 

7 ж.к.“Възраждане” бл. 55 вх. 1 ет. 5 ап. 24 - АОС 789/98 г. 

8 ж.к.“Възраждане” бл. 40 вх. 1 ет. 1 ап. 1 - АОС 4344/07 г. 

9 ж.к.“Възраждане” бл. 6 вх. 2 ет. 2 ап. 26 - АОС 2013/01 г. 

10 ж.к.“Възраждане” бл. 45 вх. 2 ет. 4 ап. 34 - АОС 2002/01 г. 

11 ул. “Доброволци” бл. 1 вх. 1 ет. 4 ап. 86 - АОС 3175/04 г. 

12 ул. “Капитан Райчо” № 124 бл. 1 вх. 5 ет. 8 ап. 47 - АОС 3175/04 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5181-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 

т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, чл.5 и чл.6, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/162/19.07.07 

г., Общински съвет – Варна определя дивидента за 2007 г. на търговските 

дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с общинско 

участие, както следва: 



 “СБАГАЛ” ЕООД – 161 000 лв. (34.11 %) 

 “ДКС” ЕАД – 40 200 лв. (36.06 %) 

 “Градски транспорт” ЕАД – 40 500 лв. (34.03 %) 

 “ООФ” ЕАД – 3 400 лв. (34 %) 

 “МЦРСМ” ЕООД – 6 150 лв. (34.16 %) 

 “ССД” ЕАД – 10 900 лв. (34.06 %) 

 “МДОЗС-д-р М.А. Марков – Варна” ЕООД – 106 000 лв. (34.08 %) 

 “ДКЦ ІV” ЕООД – 4 770 лв. (34.08 %) 

 “ДКЦ V Св. Екатерина” ЕООД – 5 100 лв. (34 %) 

 “ДКЦ Чайка” ЕООД – 5 100 лв. (34 %) 

 “Обреди” ЕООД – 94 000 лв. (34.05 %) 

 “Пазари” ЕООД – 209 500 лв. (34.06 %) 

 “ОДПФЗС” ЕООД – 1 360 лв. (34%) 

 “ДКЦ ІІІ” ЕООД – 4 080 лв. (34 %) 

 “УСХ” ЕАД – 18 100 лв. (34.15 %) 

710 160 лв. (с данък) 

 “Варна Шеле Екосервиз” ООД – 96 614 лв. без данък, съгласно 

протокол № 52/20.03.2007 год. от проведено Общо събрание на дружеството. 

 “ В и К ” ООД – 41 272 лв. без данък, съгласно протокол № 

18/17.04.2007 год. от проведено годишно Общо събрание на дружеството. 

 “Общинска банка”АД – 3 394 лв. без данък, съгласно протокол № 

20/23.03.2007 год. от проведено годишно Общо събрание на акционерите. 

Дивидентът да бъде внесен в срок до 10.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5182-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 1 от ЗОС 

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

9302/55/17.07.2007 г., Общински съвет – Варна: 

 Създава Общинско предприятие “Спорт за всички”, като 

специализирано звено за управление на общински спортно-развлекателни 

съоръжения за свободно време с 56 души персонал и бюджет в размер на 350 

000 лв. до края на 2007 г. 

 Приема Правилник за осъществяване на дейността на Общинско 

предприятие “Спорт за всички”, в съответствие с разпоредбите на чл. 52, 

ал. 2 от ЗОС. 

Приема организационна структура с длъжностно разписание на 

Общинско предприятие “Спорт за всички”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 

 

5183-6. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, 

ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.15”Б” от Закона за горите, и чл.117 ал.2 



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

9303/465/26.07.2007 г., Общински Съвет – Варна допуска: 

1. Да бъде извършена делба на общински имот /залесена територия/ № 

024001 по скица №Ф16986/09.07.2007г., с изх. № 2001/10.07.07г. на ОС”ЗГ”-

Варна, съгласувана на 12.07.2007г. от Директор на ДЛ Варна, находящ се 

в местност “Джанавара”, землище кв. Аспарухово с АОС №2635/2003г. , 

като се обособят имоти №024002, № 024003, № 024004, № 024005 и № 

024006, съгласно изготвения проект за делба: 

Имот № 024002 в землището на Аспарухово с ЕКАТТЕ 99019 с площ 

20.431 дка, съставляващ залесена територия в отдел 272 “г”, 272 “с”, 272 “ш” 

и 272 “щ” при граници: имот № 124003- залесена територия на община 

Варна, имот № 000104 дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ и имот № 024006- 

залесена територия на община Варна / съгласно скица изх.№ 

2002/10.07.2007г. на ОС”ЗГ”- Варна, съгласувана на 12.07.2007г. от 

Директора на ДЛ Варна /. 

Имот № 024003 в землището на Аспарухово с ЕКАТТЕ 99019 с площ 

35.576 дка, съставляващ залесена територия в отдел 272 “ш”, 273 “ж” и 273 

“з” при граници: имот № 124002- залесена територия на община Варна, имот 

№ 124006- залесена територия на община Варна, имот № 124005- залесена 

територия на община Варна, имот № 124004- залесена територия на община 

Варна, имот № 124005- залесена територия на община Варна и имот № 

000104 дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ / съгласно скица изх.№ 

2003/10.07.2007г. на ОС”ЗГ”- Варна, съгласувана на 12.07.2007г. от 

Директора на ДЛ Варна /. 

Имот № 024004 в землището на Аспарухово с ЕКАТТЕ 99019 с площ 

1.394 дка, съставляващ залесена територия в отдел 273 “з” при граници: имот 

№ 024003 - залесена територия на община Варна и имот № 024005 - залесена 

територия на община Варна / съгласно скица изх.№ 2004/10.07.2007г. на 

ОС”ЗГ”- Варна, съгласувана на 12.07.2007г. от Директора на ДЛ Варна /. 

Имот № 024005 в землището на Аспарухово с ЕКАТТЕ 99019 с площ 

10.773 дка, съставляващ залесена територия в отдел 273 “з” при граници: 

имот № 024004- залесена територия на община Варна, имот № 024003- 

залесена територия на община Варна, имот № 024006 - залесена територия на 

община Варна, имот № 000104 дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ и имот № 

024003 - залесена територия на община Варна / съгласно скица изх.№ 

2005/10.07.2007г. на ОС”ЗГ”- Варна, съгласувана на 12.07.2007г. от 

Директора на ДЛ Варна /. 

Имот № 024006 в землището на Аспарухово с ЕКАТТЕ 99019 с площ 

490.824 дка, съставляващ залесена територия в отдел 272 “3”, 272 “и”, 272 

“к”, 272 “л”, 272 “м”, 272 “н”, 272 “с”, 272 “т”, 272 “у”, 272 “ф”, 272 “х”, 272 

“ц”, 273 “3”, 273 “д”, 273 “з”, 273 “и”, 273 “к”, 273 “л”, 273 “м”, 273 “п” и 273 

“р” при граници: имот № 024005 - залесена територия на община Варна, имот 

№ 024003 - залесена територия на община Варна, имот № 024002 - залесена 



територия на община Варна, имот № 000104 дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ, 

имот № 000064 – път IV кл. на община Варна, землищна граница на с. 

Звездица и имот № 000104 дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ. 

Възлага на Кмета на Община Варна да се изготвят АОС за обособените 

имоти. 

2. Приема изготвените оценителски доклади, приети от Регионалната 

комисия по оценки на гори към Регионално управление по горите- Варна с 

протокол от 13.07.2007 год., на база издадени удостоверения №№ 741, 742, 

743, 744, 745, 746, 747 и 748 от 13.07.2007г., съгласно чл. 39, т. 4 от Наредба 

за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване 

право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд / обн. Д.В. 

бр.101 от 2003г. / за имоти: 

Имоти ДГФ (Държавен горски фонд): № 000156 , № 060504, № 000109, 

№ 000471. 

Имоти частна общинска собственост : № 024002, № 024003, № 024004, 

№ 024005. 

3. Допуска да бъде извършена замяна по изготвения проект за делба с 

обособени имоти № 024002, № 024003, № 024004 и № 024005 - частна 

общинска собственост, находящи се в местност “Джанавара”, землище кв. 

Аспарухово, представляващи залесена територия за имоти ДГФ, както 

следва: 

 Имот № 024002 /частна общинска собственост/, находящ се в 

местност “Джанавара”, з-ще кв. Аспарухово с площ 20,431 дка, попадащ в 

отдел 272, подотдели “г”, “с”, “ш” и “щ”с цена за замяна, по реда на чл.15б от 

Закона за горите – 465 861 лева / Удостоверение № 742/13.07.07г./ да се 

замени за имот № 000156 / частна държавна собственост –МЗГ/ДЛ /, з-ще кв. 

Галата, местност “Сакама дере” с площ 16, 604 дка, попадащ в отдел 319, 

подотдел “4” и отдел 320, подотдели “5”, “6”, “7”, “х” и “ц” с цена за замяна, 

по реда на чл.15б от Закона за горите – 465 909 лева / Удостоверение № 

745/13.07.07г./. 

 Имот № 024003 /частна общинска собственост/, находящ се в 

местност “Джанавара”, з-ще кв. Аспарухово с площ 35,576 дка, попадащ в 

отдел 272, подотдел “ш”, отдел 273, подотдели “ж” и “з” с цена за замяна, по 

реда на чл.15б от Закона за горите – 836 552 лева / Удостоверение № 

741/13.07.07г./ да се замени за имот № 060504 / частна държавна собственост 

–МЗГ/ДЛ /, з-ще кв. Виница, с площ 34, 246 дка, попадащ в отдел 157, 

подотдел “в” с цена за замяна, по реда на чл.15б от Закона за горите – 836 592 

лева / Удостоверение № 748/13.07.07г./. 

 Имот № 024004 /частна общинска собственост/, находящ се в 

местност “Джанавара”, з-ще кв. Аспарухово с площ 1,394 дка, попадащ в 

отдел 273, подотдел “з”, с цена за замяна, по реда на чл.15б от Закона за 

горите – 31 822 лева / Удостоверение № 743/13.07.07г./ да се замени за имот 

№ 000109 / частна държавна собственост –МЗГ/ДЛ /, з-ще с. Звездица, 



местност “Амонал” с площ 2,597 дка, попадащ в отдел 285, подотдели “4” и 

“д” с цена за замяна, по реда на чл.15б от Закона за горите – 31 820 лева / 

Удостоверение № 747/13.07.07г./. 

 Имот № 024005 /частна общинска собственост/, находящ се в 

местност “Джанавара”, з-ще кв. Аспарухоо с площ 10,773 дка, попадащ в 

отдел 273, подотдел “з”, с цена за замяна, по реда на чл.15б от Закона за 

горите – 245 925 лева / Удостоверение № 744/13.07.07г./ да се замени за имот 

№ 000471 / частна държавна собственост –МЗГ/ДЛ /, з-ще кв.Виница, 

местност “Баба Алино” с площ 10,539 дка, попадащ в отдел 152, подотдели 

“р” и “13” с цена за замяна, по реда на чл.15б от Закона за горите – 245 825 

лева / Удостоверение № 746/13.07.07г./. 

Възлага на Кмета на община Варна изготвянето на актове за общинска 

собственост на обособените имоти по проекта за делба на имот № 024001, м. 

“Джанавара”, з-ще Аспарухово - частна общинска собственост. 

След извършване на замяната Кмета на община Варна да предприеме 

действия, съгласно чл.14а, ал.2 и чл. 14б от Закона за горите за изключване от 

горския фонд на имот № 060504 в з-ще кв. Виница във връзка с обособяване 

на нов гробищен парк както и по изпълнение на чл.15б, ал.2 от ЗГ. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5184-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-6-9100/45/17.07.2007 

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

между Община Варна и Борис Николов Василев, ЕГН  и Петър Христов 

Кочев, ЕГН  при равни квоти по отношение на 180 (сто и осемдесет) м2 

идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен имот ХІ-11,12 целия с 

площ 

1 072 (хиляда седемдесет и два)м2, при граници на имота: Урегулиран 

поземлен имот УПИ ІХ-1 (девет-едно), Урегулиран поземлен имот УПИ V-8 

(пет-осем), ул. “Григор Пърличев”, Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-

3а озеленяване (тринадесет за озеленяване),Урегулиран поземлен имот УПИ 

ХІІ-3а трафопост (дванадесет - трафопост), ул. “Константин Величков” 

За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 4158/01.02.2007 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна, представляваща 180 (сто и осемдесет) м2 идеални 

части от съсобствен Урегулиран поземлен имот ХІ-11,12 целия с площ 1 072 

(хиляда седемдесет и два)м2 по пазарни цени за сумата от 102 140.00 (сто и 

две хиляди сто и четиридесет лв.) лева без ДДС, определена от лицензиран-

експерт оценител. 



Постъпилите средства от сделката да бъдат използвани за надстрояване 

на ЦДГ № 5 “Слънчо” – АОС № 582/17.04.1998 г. а необходимото 

дофинансиране да бъде от общинския бюджет за 2008 г. 

Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5185-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС, по реда на чл. 97 във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и с чл. 92, ал. 5 предл. 2 

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

7503/23.07.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община 

Варна да продаде 110/260 кв.м. ид.ч. от УПИ ІІ-8, кв. 546 по плана на 14 м.р 

на гр. Варна, собственост на Община Варна, целият имот с площ от 260 кв.м. 

при граници: УПИ ІІІ-9; УПИ І -7,8,14; улица “Български орел”; УПИ ІX-

4по пазарна цена определена от лицензиран оценител в размер на 67 000 лв. 

без ДДС на собственичката ни Пламенка Николова Костова. Описаният имот 

е частна общинска собственост на основание АОС № 3836/02.05.2006 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 

Договор със съсобствениците на имота. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5186-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

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

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-438790/16.07.2007 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 

между Община Варна и Ивайло Иванов Курбанов, ЕГН , по отношение 54,00 

(петдесет и четири) м2 идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен 

имот УПИ ІХ-16, цели80я с площ 216.00 (двеста и шестнадесет)м2, находящ 

се в гр. Варна, ул. “Беласица” № 30,30а, кв. 317, при граници на имота: пл. № 

15, ул. “Беласица”, пл. №1, пл. № 2. 

За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 1173/27.05.1999 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна, представляваща 54,00 (петдесет и четири) м2 

идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-16, целия с 

площ 216.00 (двеста и шестнадесет)м2 по пазарни цени за сумата от 24 320 

(двадесет и четири хиляди триста и двадесет лева) лева без ДДС, определена 

от лицензиран-експерт оценител. 



Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

5187-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 93, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ЗАО-16476/09.07.2007 г., Общински съвет – Варна 

дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот, 

представляващ – УПИ ІІ- терен за незамърсяващи производства, кв. 52, по 

плана на с. Каменар, Община Варна, целия с площ 2 670,00 кв.м., при 

граници: УПИ ІІІ-548, УПИ І-озеленяване, улици. 

За имота има съставен АОС № 2672/21.07.2003 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг за продажба с явно 

наддаване при стартова тръжна цена 52 065,00 лв. без ДДС при следните 

тръжни условия: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

юридически лица, които: 

 нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка на НАП; 

 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/ или заверено от 

участника – физическо лице, копие от лична карта; 

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 

/оригинал/; 

 свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 

представляващи юридическото лице /оригинал/; 

 удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 

агенция по приходите/оригинал/; 

 Удостоверение за липса на задължения по публични вземания 

към Община Варна от Дирекция “Местни данъци”/оригинал/; 

 Нотариално заверено пълномощно, когато кандидата се 

представлява от пълномощник /оригинал/; 

 служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 

 БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по 

вписванията/оригинал/; 



 декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия. 

 декларация за извършен оглед на обекта. 

 декларация за поверителност на информацията, предоставена във 

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

 платежен документ за внесен депозит в размер на 5206 лева без 

ДДС по IBAN BG36 CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна 

банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община 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 1 000.00/хиляда/лева, с включен ДДС, платима по IBAN BG49 

CECB 9790 8462 1500 00, код за вид плащане 444 000, при «Централна 

кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 

Началната тръжна цена е в размер на 52 065,00 лв. при стъпка за 

наддаване 5206,00 лв. 

При непровеждане на търга да бъде изготвена нова пазарна оценка и 

предложена за утвърждаване от Общински съвет – Варна. 

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 – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

5188-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, 

чл. 10 и чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба № 4/14.09.2004 г. на “В и К” ООД за 

условията за придобиване и ползване на “В и К” ООД системи, чл. 27, ал. 4, 

ал. 5 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ИИБ-

7-9303/16/07.06.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 

предадени безвъзмездно за експлоатация новоизградените или ремонтирани 

от Община Варна съоръжения на фирма “В и К” ООД гр. Варна, съгласно 

приложение № 2. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5189-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от 

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

Община Варна с вх. № ЗАО-31321/24.07.2007 г., Общински съвет – Варна 

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

за монтиране на антена и обслужваща апаратура върху имот – частна 

общинска собственост, находящ с в гр. Варна, кв. “Галата”, ул. “Емона”, кв. 

23, УПИ V-държ., представляващ сграда-бункер със застроена площ 113,69 

кв.м. – предмет на АОС № 4514/17.07.2007 г. 



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

наемна цена 354,14 лв. с ДДС, определена съгласно чл. 3 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 на Общински съвет – Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5190-6. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 от ЗОС и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/54/16.07.2007 г., 

Общински съвет – Варна променя предназначението на 16 бр. жилища от 

фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди” във фонд “Жилища за продажба”, както следва: 

1 ж.к.“Вл. Варненчик” бл.405 вх. 16 ет.5 ап.40 - АОС 4225/07 г. 

2 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 406 вх. 3 ет.3 ап.54 - АОС 1133/99 г. 

3 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 206 вх. 3 ет.5 ап.78 - АОС 4265/07 г. 

4 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 404 вх. 15 ет. 1 ап.211 - АОС 3323/05 г. 

5 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 302 вх. 8 ет. 3 ап. 16 - АОС 1602/00 г. 

6 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 404 вх. 8 ет. 6 ап. 67 - АОС 1628/00 г. 

7 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 304 вх. 11 ет. 5 ап.186 - АОС 1640/00 г. 

8 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 305 вх. 3 ет. 1 ап. 48 - АОС 1653/00 г. 

9 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 26 вх. 1 ет. 2 ап. 11 - АОС 4358/07 г. 

10 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 307 вх. 1 ет. 4 ап. 10 - АОС 847/98 г. 

11 ж.к.“Вл. Варненчик” бл. 304 вх. 2 ет. 1 ап. 13 - АОС 1612/00 г. 

12 ж.к.“Трошево” бл. 78 вх. А ет. 5 ап. 15 - АОС 4360/07 г. 

13 бул. “Цар Освободител” 

№ 101 

бл. - вх. Б ет. 3 ап. 6 - АОС 4361/07 г. 

14 бул. “Мария Луиза” № 4 бл. - вх.- ет. 2 ап. 4 - АОС 4066/07 г. 

15 ул. “Дубровник” бл. 34 вх. Г ет. 3 ап. 9 - АОС 2863/04 г. 

16 ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 222 вх. 2 ет. 5 ап. 41 - АОС 3076/04 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

 

 

5191-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 6 и чл. 98 от НРПУРОИ, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да се извърши замяна с цел урегулиране на поземлени 

имоти на 1585 кв.м. ид.части от ПИ 165, находящ се в к.к. “Св. Св. 

Константин и Елена”, актуван с АОС № 4205/26.02.2007 г. като предаваеми 



части по регулация срещу 1585 кв.м. ид.части от ПИ 154, собственост на 

“ИРИСИ”-АД. 

Замяната да се извърши по пазарни цени, определени от независим 

експерт оценител, които възлизат съответно за ПИ 165 в размер на 938 000 

лева и за ПИ 154 в размер на 938 000 лева. Страните заменители не дължат 

суми за доплащане в пазарните стойности на двата имота. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяваването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобрано изпълнение на разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

 

 

5192-6. Общински съвет – Варна дава съгласие, на основание чл. 36, 

ал. 1, т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 92, ал. 6, чл. 98 от НРПУРОИ да бъде 

допусната процедура за замяна на недвижим имот – общинска собственост, 

представляващ земя урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-общ.с площ 760,00 

кв.м, по плана на ж.к. “Възраждане” ІІІ м.р., при граници на имота: УПИ ІV-

879, кв.улици и УПИ І-за училище, по АЧОС № 4119/22.12.2006 г., срещу 

имот – частна собственост, представляващ земя – поземлен имот № 217 с 

площ 600,00 /шестстотин/ кв.м, при граници: път, имот № 218 и общинска 

мера, по плана на ж.к. “Възраждане” І м.р. гр. Варна, собственост на Нели 

Георгиева Петрова ЕГН ********** с местожителство град Варна и Радослав 

Стоянов Калоянов ЕГН ********** с местожителство град Варна, при равни 

квоти. 

Замяната да се извърши по определените и приети пазарни оценки на 

имотите, както следва: 

1. за УПИ V-общ. по плана на ж.к. “Възраждане” ІІІ м.р. – сумата в 

размер на 2253,44 /двеста двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет/ 

лева без ДДС; 

2. за ПИ № 217 по плана на ж.к. “Възраждане” І м.р. – сумата в размер 

на 204714,00 /двеста и четири хиляди седемстотин и четиринадесет/ лева без 

ДДС. 

Сумата от 20631,00 /двеста хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, 

представляваща разлика между стойностите на двата имота, да бъде 

изплатена на Община Варна от Нели Георгиева Петрова и Радослав Стоянов 

Калоянов, като всички разноски по сделката ще бъдат за тяхна сметка. 

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 – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 



 

Приложение 

Обект: Реконструкция на канална мрежа к.к. “Чайка” – аварийна 

КПС и тласкател УПИ XXІV кв. 24 к.к. “Чайка” 

 Сграда работилница и битовка 

 Сграда дизелагрегатно 

 Канална помпена станция 

 Тласкател 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка седма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

- финализиране на приватизационни процедури по решения на ОбС – 

Варна №№ 5056-4, 5057-4, 5058-4(55)/13.06.2007 г.; 

- следприватизационен контрол по договор № ОС-3-

9200(64)/08.10.2003 г.; 

- приемане на промени по приходната част на 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.: Пл. НАЧКОВ – Зам.председател на Комисия за приватизация и 

следприватизационен контрол 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5193-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, ал.3 и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и 

конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение №5056-

4/55/13.06.2007г. и изготвен протокол от 30.07.2007г., касаещ проведен 

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, в качеството си на 

орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 



1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ГЕНКОВ – ЕГН:********** и лична карта 

№122226312, издадена на 30.05.2001г. от МВР – Добрич. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински 

съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото 

решение, утвърденият договор за приватизация – част от тръжната 

документация – на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

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 с ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ГЕНКОВ – ЕГН:********** и 

лична карта №122226312, издадена на 30.05.2001г. от МВР – Добрич, при 

заплащане на цена в размер на 46 000лв. /четиридесет и шест хиляди лева/, 

платима преди сключване на договора, без използване на други законни 

платежни средства и след представяне на декларация за произход на 

средствата. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

5194-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, ал.3 и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и 

конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение №5057-

4/55/13.06.2007г. и изготвен протокол от 31.07.2007г., касаещ проведен 

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, в 

качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

“КРОСИСТ 002” ЕООД, БУЛСТАТ: 103778655, с управител и представляващ 

Златомир Калчев Георгиев – ЕГН:**********. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински 

съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото 

решение, утвърденият договор за приватизация – част от тръжната 

документация – на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ул.“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 с “КРОСИСТ 002” ЕООД, БУЛСТАТ: 

103778655, с управител и представляващ Златомир Калчев Георгиев – 

ЕГН:**********, при заплащане на цена в размер на 23 000лв. /двадесет и 

три хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без използване на 



други законни платежни средства и след представяне на декларация за 

произход на средствата. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5195-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, ал.3 и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и 

конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение №5058-

4/55/13.06.2007г. и изготвен протокол от 31.07.2007г., касаещ проведен 

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., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от 

ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ – ЕГН:********** и лична карта 

№175588928, издадена на 29.09.2000г. от МВР – Търговище. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински 

съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото 

решение, утвърденият договор за приватизация – част от тръжната 

документация – на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ж.к.“Възраждане” между бл.53 и бл.52 и представляващ магазин за 

хранителни стоки /незавършено строителство/ със застроена площ 38,15кв.м. 

с ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ – ЕГН:********** и лична карта 

№175588928, издадена на 29.09.2000г. от МВР – Търговище, при заплащане 

на цена в размер на 11 000 лв. /единадесет хиляди лева/, платима преди 

сключване на договора, без използване на други законни платежни средства 

и след представяне на декларация за произход на средствата. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5196-7. 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 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 200 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 10 000лв., без включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 20 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 ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”. При съвпадение на 

датата с неработен ден да се счита първия следващ работен ден. 

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 000лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 

и BIC:CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 

16.30 часа на 10-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При съвпадение на датата с неработен ден да се счита първия следващ 

работен ден. 

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 ден от обнародването 

на решението в “Държавен вестник”. При съвпадение на датата с неработен 

ден да се счита първия следващ работен ден. 

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 ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. При 

съвпадение на датата с неработен ден да се счита първия следващ работен 

ден. 

13. Търгът да се проведе на 16-я ден от обнародването на решението в 

“Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна. 

При съвпадение на датата с неработен ден да се счита първия следващ 

работен ден. 

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 20 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 000лв., 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 ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”, като при съвпадение на датата с неработен 

ден да се счита първия следващ работен ден; 

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 – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

 



5197-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.3 от ЗПСК 

във връзка със свое решение №4886-6/53/25.04.2007г. и приватизационен 

договор №ОС-3-9200/64/ 08.10.2003г., Общински съвет – Варна реши: 

Приема изпълнението на поетите задължения с приватизационен 

договор №ОС-3-9200/64/08.10.2003г. на купувача ”Астрея трейд” ЕООД за 

имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Гладстон” – УПИ І – за търговски услуги, 

район 6, квартал 645, ст.кад.пл. №4, 3, 3“а” и представляващ урегулиран 

поземлен имот І - за търговски услуги с площ 630.00кв.м., при граници на 

имота: ул.”Гладстон”, ул.”Джеймс Баучер”, УПИ ІІ – за трафопост, УПИ ІІІ – 

за търговия, съгласно Акт за общинска собственост №2268/12.02.2002г., по 

отношение на инвестиции в размер на 1 600 000лв. и осигуряване на 

осемдесет и пет работни места, съгласно протокол на комисията за 

следприватизационен контрол. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5198-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение 

на чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема следните изменения в 

Годишния план за приватизация за 2007г. /приет с решение №4796-

5/52/16.03.2007г. и конкретизиран с решение №4880-6/53/25.04.2007г. на 

Общински съвет – Варна/: 

- Общински съвет–Варна допълва т.ІІІ – “От реализиращи се сделки 

към 31.12.2007г.” на приходната част на Годишния план за приватизация за 

2007г. с нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Свети Климент” №18 – 

магазин по акт за частна общинска собственост №1948/12.12.2000г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5199-7. 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 №2527-9-1/33/19,26.10.2005г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

“Свети Климент” №18 по АОС №1948/12.12.2000г. и представляващ магазин 

със застроена площ 98,00кв.м., разположен в партера на четириетажен 

жилищен блок, състоящ се от зала, два склада и сервизно помещение, изба 

със светла площ 13,38кв.м. и 17,20% 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, ул. “Свети Климент” 

№18 по АОС №1948/ 12.12.2000г. и представляващ магазин със застроена 

площ 98,00кв.м., разположен в партера на четириетажен жилищен блок, 

състоящ се от зала, два склада и сервизно помещение, изба със светла площ 



13,38кв.м. и 17,20% идеални части от общите части на сградата и от правото 

на строеж при начална тръжна цена 160 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 16 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 ден от 

обнародването на решението в “Държавен вестник”. При съвпадение на 

датата с неработен ден да се счита първия следващ работен ден. 

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 000лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 

и BIC:CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 

16.30 часа на 10-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

При съвпадение на датата с неработен ден да се счита първия следващ 

работен ден. 

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 ден от обнародването 

на решението в “Държавен вестник”. При съвпадение на датата с неработен 

ден да се счита първия следващ работен ден. 

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 ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. При 

съвпадение на датата с неработен ден да се счита първия следващ работен 

ден. 



13. Търгът да се проведе на 16-я ден от обнародването на решението в 

“Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна. 

При съвпадение на датата с неработен ден да се счита първия следващ 

работен ден. 

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 16 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 

1 000 лв., 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 ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”, като при съвпадение на датата с неработен 

ден да се счита първия следващ работен ден; 



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, Аврам Тодоров и Петко Бойновски; резервни 

членове: Гергана Господинова и Ради Радев и възнаграждение, съгласно чл.8, 

ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 

членовете на комисията в размер на 100лв. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 

произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата 

за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за 

контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането 

на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните 

в нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния 

договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по 

размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, преди 

подписване на приложения към тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и 

придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

  



 

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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: 

- съгласуване на План за регулация и застрояване за УПИ І-174 “за 

курортно жилищно строителство” и УПИ І-175,80 “за курортно жилищно 

строителство”, кв. 28 по плана на к.к. “Златни пясъци”; 

- съгласуване на План за регулация и застрояване за УПИ V-65 “за 

жилищно строителство, басейн и трафопост”, кв. 14 по плана на к.к. “Златни 

пясъци”; 

- съгласуване на План за регулация и застрояване – план извадка за 

УПИ ІІ-96 ”за жилищна сграда”, кв. 5 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 

Константин и Елена”; 

- съгласуване на План извадка - План за улична регулация от о.т. 273, 

о.т. 274, 275 до о.т. 276 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

- съгласуване на ПРЗ на УПИ VІІ-518, 527 “за жилищно строителство” 

и УПИ VІІІ-545 “за озеленяване и басейн”, кв. 54 по ПРЗ на к.к. “Златни 

пясъци”; 

- разглеждане на предложение за решение от г-н Георги Ташков – 

председател ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и 

развитие на територията на общината и населените места” относно вземане 

на решение от Общински съвет – Варна за даване на принципно съгласие 

Община Варна да учреди право на строеж на “ФЕСТА ХОЛДИНГ”-АД и 

“БОРД”-ООД за изграждане на етажен подземен паркинг в подземното 

пространство, представляващо частна общинска собственост, под нивото на 

бул. “Сливница” и на бул. “Княз Борис І” в териториален обхват съгласно 

идеен проект за комуникационно решение, а именно: от бул. “Княз Борис І”, 

северно от ул. “Ал. С. Пушкин”, под бул. “Сливница” до ул. “Л. Каравелов”, 

като подхода се осигури с два броя рампи: рампа по ул. “А. С. Пушкин” към 

ул. “л. Каравелов” и втора рампа по пешеходната зона на бул. “Сливница” 

към ул. “Л. Каравелов”, като за пешеходците, излизащи от паркинга е 



осигурен изход към кръстовището в пешеходната зона и изход на бул. “Княз 

Борис І”. 

 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 41 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5200-8. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № АГУ-7-0400/7/11.04.2007г., Общински 

съвет-Варна съгласува План за регулация и застрояване за УПИ І-174 “за 

курортно жилищно строителство” и УПИ ІI-175,80 “за курортно жилищно 

строителство”, кв. 28 по плана на к.к. “Златни пясъци”. 

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

 

5201-8. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № УТ-4-0400/107/01.03.2007г., Общински 

съвет-Варна съгласува План за регулация и застрояване за УПИ V-65 “за 

жилищно строителство, басейн и трафопост”, кв. 14 по плана на к.к. “Златни 

пясъци”. 

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

 

5202-8. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ЗАО-18505/02.07.2007г., Общински съвет-Варна 

съгласува План за регулация и застрояване – план извадка за УПИ ІІ-96 ”за 

жилищна сграда”, кв. 5 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

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

 

5203-8. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на кмета 

на Община Варна с вх. № АГУ-6-0400/56/06.06.2007г., Общински съвет-

Варна съгласува План извадка - План за улична регулация от о.т. 273, о.т. 

274, 275 до о.т. 276 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

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

 

5204-8. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-29643/26.07.2007г., Общински съвет 

– Варна съгласува План за регулация и застрояване за УПИ VІІ-518, 527 “за 



жилищно строителство” и УПИ VІІІ-545 “за озеленяване и басейн”, кв. 54 по 

ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”. 

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

 

5205-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с 

чл. 188 и 189 от ЗУТ, съгласно § 47 от ЗИД на ЗУТ /обн. ДВ бр.61/27.07.2007 

г./ и молба вх.№ ЗАО-29720/30.07.2007 г. от “ФЕСТА ХОЛДИНГ”АД и 

“БОРД”ООД, Общински съвет – Варна дава принципно съгласие Община 

Варна да учреди право на строеж на “ФЕСТА ХОЛДИНГ”АД и “БОРД”ООД 

за изграждане на етажен подземен паркинг в териториален обхват съгласно 

идеен проект за комуникационно решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 4, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: 

- разкриване на целодневна детска градина на ул. “Гладстон”; 

- разкриване на 13 групи в 11 общински детски градини. 

 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ – Председател ПК “Образование” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5206-9. На основание на чл. 21 ал. 1, т. 6 и т. 13 от ЗМСМА, чл. 10 ал. 

6 от ЗНП и чл. 15 ал. 1 и 2 от ППЗНП и във връзка с предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № РД- 7-9303(430)17.07.07 г. Общински съвет – Варна 

решава да бъде разкрита целодневна детска градина, находяща се на ул. 

„Гладстон”, гр. Варна – шест градински групи. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 15/ 

 

5207-9. На основание на чл. 21 ал.1 т. 6 и т. 13 от ЗМСМА, чл. 10 ал. 6 

от ЗНП и чл. 15 ал. 1 и 2 от ППЗНП и чл. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на 

МОН, и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

9302(59)25.07.07 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат разкрити нови 

групи в следните общински детски заведения: 

1. ЦДГ № 1 „Светулка” – 2 градински групи 

2. ЦДГ № 7 „Изворче” – 1 градински групи 

3. ОДГ № 9 „Ален мак” - 1 градински групи 

4. ЦДГ № 15 „Гълъбче” – 1 градинска група 

5. ЦДГ № 32 „Моряче” – 1 градинска група 



6. ЦДГ № 35 „Незабравка” – 1 градинска група 

7. ЦДГ № 43 „Синчец” – 1 градинска група 

8. ЦДГ № 45 „Пролет” – 1 градинска група 

9. ОДЗ № 2 „Петър Берон” – 2 градински групи 

10. ОДЗ № 5 „Славейче” – 1 градинска група 

11. ОДЗ № 11 „Детски свят” – 1 градинска група 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

  



 

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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка десета 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; 

- отпускане на персонална пенсия на Мирела Кирилова Добрева. 

 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК “Социални дейности и 

жилищна политика” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

5208-10. 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 – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

5209-10. 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 – Варнане отпуска еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

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

 



5210-10. 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(115)15.06.2007г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия на 

детето Мирела Кирилова Добрева, ЕГН  от гр. Варна, ул. “Антон Неделчев” 

№ 2. 

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 5208-10(56)/02, 03.08.2007 г. 

 

1. АНГЕЛИНА ИЛИЕВА КАЛИНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. "Вл.Варненчик" бл.225, вх.1, ет.1, ап.1, молба вх.№ СДЖ-6-

94.А/36/29.11.2006 г. – лицето е със 100% ТНР с чужда помощ (ДЦП); ползва 

инвалидна рингова количка; тъй като входа на блока не е адаптиран, това 

затруднява качването и слизането по стълбите; г-жа Калинова съжителства с 

майка си, която е пенсионер със заболяване; сумата за доставка и монтаж на 

метален парапет, според количествено-стойностна сметка на ОП 

"Инвестиционна политика" е на стойност 402,07 лв. – отпуска 400 лв. за 

доставка и монтаж на парапет; 

2. ОЛГА НИКОЛОВА БОЖИЛОВА – ЕГН , гр.Варна, 

кв."Св.Иван Рилски" бл.53, вх.А, ет.6, ап.19, молба вх.№ ОС-6-

94.О/2/09.11.2006 г. – лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете, 

което е с определена 100 % намалена възможност за социална адаптация с 

чужда помощ /ДЦП/; доходът на семейството се формира от минималната 

работна заплата като "личен асистент" на г-жа Божилова и социални помощи; 

детето често страда от респираторни заболявания, лекарствата за които не се 

реимбурсират от НЗОК – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

3. БОЯНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Възраждане" бл.40, вх.2, ап.33, молба вх.№ РД-7-94.Б/49/18.06.2007 г. – 

лицето е с 50 % ТНР; израстнала е в Домове за сираци; съжителства в 

общинско жилище с Мая Кънева (също е сирак), с която е в чести 

пререкарния по отношение поддържане на хигиената и изплащане на 

дължими такси за наем, ВиК, Енергоснабдяване и др.; към настоящия момент 

г-жа Илиева не е трудово заета; доходът й се формира от пенсия по 

инвалидност – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

4. ТОДОР ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Аспарухово", ул."Калач" № 1, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Т/6/20.06.2007 г. – лицето е семейно, с две непълнолетни деца; работи като 

шофьор с минимално работно възнаграждение; по-голямото от децата е със 

заболяване от бронхиална астма; семейството на г-н Караиванов живее 

заедно с родителите му, които са пенсионери с ЕР на ТЕЛК; г-н Караиванов 



полага перманентни грижи за майка си, която е на легло – отпуска 400 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

5. ГИНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Яне Сандански" бл.1, вх.В, ет.7, ап.89, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Г/16/12.06.2007 г. – лицето е разведено; работи като изпълнител на 

минимално трудово възнаграждение; съжителства с майка си, която е на 84 

г., лежащо болна; има две дъщери – семейни, които не живеят при нея и 

нямат възможност да й оказват финансова подкрепа; доходите на г-жа 

Христова са крайно недостатъчни за задоволяване на жизнените й 

потребности и битови разходи, поради което е взела заем – отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

6. ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ДРАГАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Мир" бл.10, вх.А, ет.1, ап.2, молба вх.№ СДЖ-7-

94.В/18/18.06.2007 г. – лицето е семейно; работи като технически сътрудник 

на минимална работна заплата; съпругът й е с 86% ТНР (масивен сърдечен 

инфаркт) и прекарани два мозъчни инсулта; имат двама сина – семейни с 

деца, които не живеят при тях и нямат възможност да им оказват финансова 

подкрепа – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

7. БОГДАНА СТОЙЧЕВА БОГДАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.405, вх.1, ет.2, ап.4, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Б/5/14.06.2007 г. – лицето е с 95% ТНР с чужда помощ (тежка умствена 

изостаналост); майка й е починала, а баща й - с неизвестен адрес; месечният 

доход се формира единствено от инвалидна пенсия; съжителства в общинско 

жилище със семейството на брат си – отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

8. МИЛКА ИВАНОВА ФЛОРЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк" Вл.Варненчик", бл.218, вх.4, ет.3, ап.105, молба вх.№ СДЖ-7-

94.М/28/21.06.2007 г. – лицето е разведено; съжителства със сина си Иван 

Колев, който е с 95% ТНР с чужда помощ; г-жа Флорева работи като 

социален консултант към Дирекция "Социално подпомагане"; поради 

ниските доходи на домакинството, лицето е финансово затруднено за 

покриване на сметките за комунално-битови разходи, което налага честото 

вземане на пари назаем – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

9. ЮЛФЕТ РЕДЖЕБОВА КУРДОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Цар Освободител" № 81, вх.А, ет.6, ап.35, молба вх.№ РД-7-

94.Ю/25/08.06.2007 г. – лицето е вдовица; няма деца; доходът й се формира 

единствено от пенсия и месечни добавки за социална интеграция, тъй като е 

със 71% ТНР; ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 



10. ВАСИЛКА ДРАГНЕВА ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Грамада" № 9, молба вх.№ СДЖ-7-94.В/17/15.06.2007 г. – лицето е 

вдовица; поради битови неразбирателство с близки и роднини, остава без 

жилище и средства; няма медицински документ, регистриращ заболяване, 

въпреки че състоянието в което се намира и начина, по който се държи 

говорят за психически проблеми; в момента г-жа Илиева живее в ламаринена 

барака, без каквито и да било условия за живот – отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

11. РАДКА ДОБРЕВА ПЕЙЧЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Банат" № 43, молба вх.№ СДЖ-7-94.Р/18/18.06.2007 г. – лицето е самотна 

майка с 6 непълнолетни деца; семейството живее във фургон; домакинството 

разчита единствено на социални помощи; на 15.06.2007 г. е възникнал пожар 

във фургона, който изгаря оскъдната покъщнина и вече е негоден за живеене; 

в момента г-жа Пейчева и децата й живеят при техни близки, които са също 

безработни и чиито доход се формира единствено от помощи – отпуска 1000 

лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

12. ДИМКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.406, в.13, ет.6, ап.44, молба вх.№ ОС-7-

94.Д/16/18.04.2007 г. – лицето е вдовица; обитава двустайно общинско 

жилище; месечният доход се формира единствено от пенсия; не притежава 

собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи; поддържа 

добри взаимоотношения със сина си, който живее отделно, но е на свободен 

наем и не е в състояние да й оказва финансова подкрепа – отпуска 400 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

13. РАЙНА ЛАЗАРОВА ДОЙЧИНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Цар Освободител" № 23, вх.Б, ет.1, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Р/16/15.06.2007 г. – лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от 

пенсия; има двама сина, с които не поддържат отношения; г-жа Дойчинова е 

с влошено здравословно състояние; има множество заболявания – 

хипертонична болест, захарен диабет, остеопороза и др.; ползва лекарства, 

които частично се реимбурсират от НЗОК – отпуска 500 лв. за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

14. КРАСИМИР ГОЧЕВ АНДОНОВ – ЕГН **********, с.Каменар, 

ул."Ясен" № 13А, молба вх.№ СДЖ-7-94.К/10/05.06.2007 г. – лицето е със 

100% ТНР с чужда помощ (неврална мускулна атрофия); сам отглежда 

четирите си деца; доходът се формира единствено от инвалидна пенсия; г-н 

Гочев е в инвалидна количка; през 2006 г. покрива на жилището, в което 

живее семейството се е срутило и е необитаемо - отпуска 1000 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

15. ЦВЕТА ПЕТРОВА ДОБРЕВА – ЕГН **********, с.Казашко, 

молба вх.№ СДЖ-7-1000/80/12.06.2007 г. – лицето съжителства с болната си 

майка в крайна нищета; семейството се издържа единствено от пенсията на 

майката; жилището, което обитават е стара къща пред събаряне и се нуждае 



спешно от ремонт – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

16. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.36, вх.2, ет.5, ап.50, молба вх.№ОС-7-

1000/54/11.06.2007 г. – лицето е вдовец; боледува от множество заболявания; 

доходът се формира единствено от пенсия; г-н Георгиев е ветеран от Втората 

световна война и секретар на Дружеството на ветераните; не притежава 

движима и недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни 

доходи – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

17. ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.1, вх.2, ет.1, ап.48, молба вх.№ ОС-7-1000/56/12.06.2007 г. 

– лицето е семейно; съжителства със съпругата си; големият им син е 

починал в началото на годината; доходът се формира от пенсии; през зимния 

сезон семейството се подпомага от Дирекция "Социално подпомагане"; г-н 

Иванов е ветеран от Втората световна война и доскоро активен член на 

Дружеството на ветераните – отпуска 600 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

18. РАДКА ЖЕКОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.216, вх.4, ет.2, ап.102, молба вх.№ ОС-7-

1000/58/13.06.2007 г. – лицето е вдовица; има определени 96% ТНР; 

съжителства с внучката си; доходът се формира единствено от пенсия; през 

зимния период се подпомага от Дирекция "Социално подпомагане" – отпуска 

300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

19. СЕВА ПЕТКОВА ЙОВЧЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.403, вх.1, ет.3, ап.9, молба вх.№ ОС-7-1000/18/28.05.2007 

г. – лицето е вдовица; направени й са 4 онкологични операции; доходът се 

формира единствено от пенсия, която е крайно недостатъчна за покриване на 

комунално-битовите й нужди – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

20. ЦВЕТА ЗАНКОВА ГРЪБЧЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.2, вх.2, ет.7, ап.72, молба вх.№ ОС-7-

1000/49/28.05.2007 г. – лицето е вдовица; страда от множество заболявания; 

доходът се формира единствено от пенсия; има туморно образование на 

гърдата; страда и от депресивен синдром – отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

21. ОГНЯН ГЕОРГИЕВ БЕНКОВ – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.35, вх.2, ет.5, ап.51, молба вх.№ ЗР-7-1000/59/18.06.2007 

г. – лицето е вдовец; към настоящия момент е в болнични, поради счупен 

крак; издържа се със заеми и помощ от роднини и познати; отпуска по болест 

все още не е изплатена от НОИ – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 



22. ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА СИМЕОНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, бул."Княз Борис I" № 29, ет.3, ап.8, молба вх.№ ОС-7-

94.Д/23/12.06.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете, което е 

със 100% ТНР с чужда помощ (тежка умствена изостаналост); доходът се 

формира единствено от минималната работна заплата на майката като негов 

личен асистент и социални помощи; ежедневно се нуждае от санитарно-

хигиенни материали – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

23. ХРИСТО МИТКОВ МАРИНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Гарибалди" № 9, молба вх.№ СДЖ-7-94.Х/5/20.06.2007 г. – лицето е с 

85% ТНР (карцином); живее на свободен наем; разведен; доходът се формира 

единствено от пенсия – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови потребности; 

24. НАСКО ИЛИЕВ МИШЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

кв."Аспарухово", ул."Кирил и Методий" № 36, вх.Д, ет.8, ап.34, молба вх.№ 

ОС-7-94.Н/11/21.02.2007 г. – лицето е вдовец; има определена над 90% ТНР; 

претърпял е 3 инфаркта; месечният доход се формира единствено от пенсия; 

няма движимо и недвижимо имущество, което да бъде източник на 

допълнителни доходи; ползва лекарства, които частично се реимбурсират от 

НЗОК; съжителства с дъщеря си; една от дъщерите му е със заболяване 

"множествена склероза" – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

25. ГАЛИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 6, молба вх.№ РД-7-

94.Г/41/02.04.2007 г. – лицето е семейно с едно малолетно дете; безработна, с 

регистрация в Дирекция ”БТ”; доходът на семейството се формира 

единствено от минималната работна заплата на съпруга; обитават двустайно 

жилище в лошо техническо и санитарно-хигиенно състояние – отпуска 200 

лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

26. НЕДКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик", ул."Светослав Минков" № 50, молба вх.№ ОС-7-

94.Н/12/01.03.2007 г. – лицето е вдовица; доходът й се формира единствено 

от пенсия; съжителства с дъщеря, която е с намалена работоспособност и 

внучка, която е самотен родител; обитават жилище в много лошо техническо 

състояние– отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

27. СВЕТЛА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Кап. Райчо" № 107, молба вх.№ СДЖ-7-94.С/11/11.04.2007 г. – 

лицето е семейно с три малолетни деца; доходът се формира от работната 

заплата на съпруга и социални помощи; семейството обитава стая и антре 

при добра битова хигиена – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 



28. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.27, ап.12, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Д/14/11.04.2007 г. – лицето е със 68 % ТНР; чака преосвидетелстване от 

ТЕЛК и към момента не разполага с никакви средства за покриване на 

жизнените си нужди – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

29. ЗИНА ДЕМИРОВА ГЯУРОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Доброволци" № 21, ет.2, ап.102, молба вх.№ СДЖ-7-94.З/7/26.02.2007 г. – 

лицето е самотна майка с две малолетни деца; съжителства с майка си и 

сестра си, която също е самотна майка с едно малолетно дете; жилището, 

което обитават е в лошо техническо състояние, една от стаите е 

неизползваема, а другите са необзаведени – отпуска 300 лв. за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

30. КАТЯ КОЛЕВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.225, вх.1, ет.4, ап.14, молба вх.№ СДЖ-7-

94.К/11/06.06.2007 г. – лицето е семейно; работи като хигиенист с минимално 

трудово възнаграждение; съпругът й е с 83 % ТНР; семейството съжителства 

с майката на г-жа Иванова, която е с 95 % ТНР; през месец април съпругът е 

бил хоспитализиран в МБАЛ “Св.Марина”; в резултат на проведено лечение 

семейството изпада във финансова криза – отпуска 400 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

31. РУМЯНА ЯНАКИЕВА СТОЙКОВА – ЕГН ********** , 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Антон Франгя" № 48, молба вх.№ РД-7-

94.Р/82/04.05.2007 г. – лицето има определени 75 % ТНР; чака 

преосвидетелстване от ТЕЛК; доходът се формира единствено от социални 

помощи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

32. ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул. "Гургулят" № 16, молба вх.№ РД-7-

94.Е/55/10.05.2007 г. –лицето е самотна майка с две малолетни деца; доходът 

се формира единствено от социални помощи – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

33. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, бул."Чаталджа" 97, вх.Б, ет.5, ап.24, молба вх.№ ОС-7-

94.В/17/11.06.2007 г. – лицето е лицето е разведено; съжителства с 

пълнолетния си син в маза на свободен наем; семейството има здравословни 

проблеми; доходът се формира единствено от минималното трудово 

възнаграждение на майката като хигиенист в Медицински колеж – Варна – 

отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

34. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА НАЧЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна,ул."Евлоги Георгиев" бл.9, вх.15, ет.3, ап.33, молба вх.№ ОС-7-

94.Н/22/31.05.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 



доходът се формира от минималното трудово възнаграждение на г-жа Начева 

и социални добавки; семейството не може да задоволява еженевните си 

жизнини и битови разходи– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

35. ЕРИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Цанко Церковски" № 1, молба вх.№ ОС-7-

94.Е/18/29.05.2007 г. – лицето е с 50 % ТНР; има три пълнолетни деца; 

единият син е с 60 % ТНР и се нуждае от постоянни грижи; през м. март е 

починал съпругът й, за погребението на който са взети пари назаем; 

семейството е изпаднало във финансова криза – отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

36. МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ СТЕФАНОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.34, вх.2, ет.1, ап.34, молба вх.№ ОС-7-

94.М/26/14.05.2007 г. – лицето е ученик в 11 клас на Професионална 

гимназия по горско стопанство и дървообработване; родителите му са 

разведени; съжителства с майка си на свободен наем, която има определени 

100 % ТНР с чужда помощ /множествена склероза/; същата е на легло и не 

може да се обслужва; доходите се формират от инвалидна пенсия и издръжка 

в размер на 50 лева – отпуска 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

37. СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Никола Кънев" № 13, вх.А, ет.4, ап.8, молба вх.№ ОС-7-

94.С/5/29.01.2007 г. – лицето е пенсионер; има определени 71%-90 % ТНР; 

ползва лекарства, които частично се заплащат от НЗОК; доходът се формира 

единствено от пенсия– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

38. ЗЮМБЮЛКА АЛДИНОВА РУСЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Пробуда" № 176, молба вх.№ РД-7-94.З/35/25.06.2007 г. – 

лицето е самотна майка с едно малолетно дете; съжителства с баща си, сестра 

си, баба и дядо в двустайно жилище; доходите се формират от социални 

помощи; г-жа Русева е претърпяла операции и последващо лечение в 

резултат, на което семейството изпада във финансова криза– отпуска 300 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

39. АННА ТОНЕВА МАРИНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", ул."Светослав Минков" № 32, молба вх.№ РД-7-

94.А/30/30.01.2007 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; 

обитават жилище в лошо техническо и санитарно-хигиенно състояние; 

доходът се формира единствено от социални помощи – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

40. ЮЛИЯНА СТОЯНОВА АСЕНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Станислав Доспевски" № 5, молба вх.№ 

РД-7-94.Ю/10/30.01.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 

съжителства с родителите си и брат си; детето страда от сърдечно 



заболяване; доходът се формира единствено от социални помощи – отпуска 

200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

41. РУМЯНА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Светослав Минков" № 19А, молба вх.№ 

РД-7-94.Р/25/30.01.2007 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; 

семейството живее на свободен наем в едностайно жилище в лошо 

техническо състояние; в резултат на влошените битови условия децата 

страдат от респираторни заболявания – отпуска 300 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

42. БОЖКО СТЕФАНОВ АСЕНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик", ул."Станислав Доспевски" № 2, молба вх.№ РД-7-

94.Б/8/23.01.2007 г. – лицето е семейно с три малолетни деца; работи по 

НП”ОСПОЗ”; доходите на семейството са от минималната работна заплата 

на съпруга и месечни помощи за деца; съжителстват с родителите на г-н 

Асенов в двустайно жилище в лошо техническо състояние – отпуска 300 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

43. ПЕНКА ДИМИТРОВА АНТОНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Чайка" бл.38, ет.11, ап.41, молба вх.№ ОС-7-94.П/19/12.04.2007 

г. – лицето е вдовица; месечният доход се формира единствено от пенсия; 

съжителства с дъщеря си и внучката си; не е освидетелствана от ТЕЛК, но 

има установена хипертонична болест на сърцето; ползва лекарства, които 

частично се реимбурсират от НЗОК; не притежава движима и недвижима 

собственост, които биха могли да бъдат източник на допълнителни доходи – 

отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

44. НЕДЖИМИЕ ИСМАИЛ ХАСАН – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Антон Неделчев" № 41, молба вх.№ СДЖ-7-94.Н/5/13.03.2007 г. – лицето 

е със 100% ТНР с чужда помощ; съжителства с родителите си, които са с над 

90% ТНР; не може да се движи самостоятелно; доходът се формира 

единствено от пенсия; през м.февруари 2007 г. г-жа Хасан е получила тежка 

криза; след проведено лечение семейството изпада в тежко финансово 

положение – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

45. ДЕСПА АНГЕЛОВА МИХОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Д-р Селименски" № 81, молба вх.№ ОС-7-94.Д/4/22.01.2007 г. – лицето е 

пенсионер; страда от "Алцхаймер"; съжителства със съпруга си, който е също 

инвалид – пенсионер, с ампутиран крак; доходът се формира единствено от 

пенсии; нямат недвижима собственост, която да бъде източник на 

допълнителни доходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови потребности; 

46. ЮЛИЯ КИРИЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Граф Игнатиев" № 6, вх.Б, ет.3, молба вх.№ СДЖ-7-



94.Ю/3/11.06.2007 г. – лицето е пенсионер; има определени 100% ТНР с 

чужда помощ (онкологично заболяване); доходът се формира единствено от 

пенсия; в резултат на проведено медикаментозно лечение, лицето е 

изпаднало в трайна финансова криза - отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

47. МИРКО ТРИФОНОВ КОСТОВ – ЕГН **********, с.Каменар, 

ул."Невен" № 8Б, молба вх.№ СДЖ-7-94.М/15/05.04.2007 г. – лицето е 

вдовец; на 31.03.2007 г. е починала след тежко боледуване съпругата му 

Елена Асенова Костова; семейството е многочленно; г-н Костов съжителства 

със семействата на двете си дъщери и двамата си сина в общинско жилище, 

което е в лошо техническо състояние - отпуска 300 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

48. ВЕНЕЛИНА БОЖИЛОВА НЕДЕЛЧЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. "Вл.Варненчик" бл.212, вх.1, ап.24, молба вх.№ СДЖ-7-

94.В/12/28.03.2007 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено 

от пенсия; на 21.02.2007 г. е починал съпруга й Никола Неделчев, за 

погребението му са взети пари назаем - отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

49. КРАСИМИР СЕВЕРИНОВ МАРИНОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Самарско знаме" № 22А, молба вх.№ РД-7-94.К/50/28.03.2007 г. 

– лицето е с 86% ТНР (лека умствена изостаналост); обитава стая в лошо 

техническо състояние; доходът се формира единствено от инвалидна пенсия - 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

50. АМИДЕ ЮНАЛ МЕХМЕД – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Ангеларий" № 26, молба вх. № РД-7-94.А/35/06.02.2007 г. – лицето е 

самотна майка с две малолетни деца; семейството съжителства с майката на 

г-жа Мехмед в едностайно жилище в лошо техническо и санитарно-хигиенно 

състояние; има подадена молба за общинско жилище - отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

51. АНЕТА ДИМОВА ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Георги Янев" № 31, молба вх.№ ОС-7-94.А/11/22.02.2007 г. – лицето е 

разведено; сама отглежда двете си непълнолетни деца, които са ученици; 

едното от децата е със 70% ТНР - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

52. ПЕНКА ЯНКОВА СТЕФАНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул. "Д-р Селименски" № 105, молба вх. № РД-7-94.П/38/08.03.2007 г. – 

лицето е многодетна майка с 5 пълнолетни деца, с едно от които съжителства 

и полага системни грижи - Руси Витанов; живеят в едностайно жилище на 

свободен наем; липсва санитарен възел; изхранват се като предават вторични 

суровини - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 



53. РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Победа" бл. 4, вх.А, ет.1, ап.3, молба вх.№ РД-7-94.Р/48/01.03.2007 г. – 

лицето е студентка втори курс в Медицински университет "проф. д-р 

Параскев Стоянов"-Варна; през м.август 2006 г. е починал баща й, а майка й 

е безработна и не може да я подпомага финансово - отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

54. ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Пробуда" № 241, молба вх.№ РД-7-94.И/32/05.03.2007 г. – лицето е със 

70% ТНР; доходът му се формира единствено от пенсия; на 11.01.2007 г. си е 

счупил крака; направена му е операция и последвало лечение; парите за 

лечението са взети назаем - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

55. ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Пробуда" № 155, молба вх.№ РД-7-94.В/48/05.03.2007 г. – 

лицето е с 80% ТНР; доходът се формира единствено от пенсия; съжителства 

с дъщеря си, която е безработна; обитават стая от жилище в лошо техническо 

състояние - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

56. ИЛИЯ САШЕВ ВАСИЛЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Пробуда" № 229, молба вх.№ РД-7-94.И/30/30/05.03.2007 г. – лицето е със 

100% ТНР с чужда помощ; съжителства с майка си и брат си; обитават стая 

от жилище в лошо техническо състояние - отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

57. НИКОЛИНКА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН **********, 

с.Каменар, ул."Мак" № 6, молба вх.№ РД-7-94.Н/37/20.02.2007 г. – лицето е 

самотна майка с 3 малолетни деца; безработна, с регистрация в Бюрото по 

труда; доходът се формира единствено от социални помощи - отпуска 200 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

58. СИМЕОН ДЕМИРОВ ИЛИЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Княз Черказки" № 49, молба вх.№ РД-7-94.С/50/07.02.2007 г. – лицето е 

със 100% ТНР с чужда помощ; съжителства със съпругата си, която е също с 

увреждане; доходът се формира единствено от инвалидни пенсии, които са 

крайно недостатъчни за покриване на комунално-битовите разходи - отпуска 

300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

59. ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА АЛЕКСИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Пробуда" № 97, молба вх.№ ОС-7-94.Т/3/05.02.2007 г. – лицето 

е семейно, безработно; има 3 деца, едно от които е с над 80% ТНР; издържат 

се, като предават вторични суровини; обитават дървена барака - отпуска 300 

лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

60. АЛЕКО ДЕМИРОВ ИЛИЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Княз Черказки" № 49, молба вх.№ РД-7-94.А/38/06.02.2007 г. – лицето 

има 100% ТНР с чужда помощ; съпругата му също е с увреждане; доходите 



се формират единствено от инвалидни пенсии, които са крайно недостатъчни 

за покриване на комунално-битовите разходи - отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

61. ОГНЯН ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Пробуда" № 172, молба вх.№ РД-7-94.О/5/06.02.2007 г. – лицето е с 83% 

ТНР; съжителства със съпругата си и малолетното си дете, което е болно от 

анемия; от близо 1 г. електрозахранването в дома им е прекъснато - отпуска 

300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

62. МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН **********, 

с.Тополи, ул."Стоян Буйнов" № 19, молба вх.№ ОС-7-94.М/7/05.02.2007 г. – 

лицето е семейно; съпруга й Пламен Панайотов е пенсионер по болест с 

определени 100% ТНР с чужда помощ; месечният доход се формира 

единствено от инвалидната пенсия на съпруга - отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

63. АСЕН ИЛКОВ ИЛИЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, ул."Наум" 

№ 89, молба вх.№ РД-7-94.А/36/06.02.2007 г. – лицето е със 100% ТНР с 

чужда помощ; съжителства със съпругата си и двете си непълнолетни деца; 

съпругата му е назначена като негов личен асистент - отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

64. ЗДРАВКА САШЕВА ХИТКОВА – ЕГН **********, с. Каменар, 

ул. “Мак" № 10, молба вх.№ РД-7-94.З/9/12.02.2007 г. – лицето е самотна 

майка с две малолетни деца; безработна; съжителства с леля си в стая от 

жилище в лошо техническо състояние - отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

65. АТАНАСКА ИВАНОВА НИКОЛОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, жк. "Вл.Варненчик" бл.228, вх.1, ет.1, ап.1, молба вх.№ СДЖ-7-

94.А/3/14.02.2007 г. – лицето е разведено; безработно; има 6 пълнолетни 

деца, с две от които съжителства; по-малкото от тях е прекъснало училище, 

тъй като г-жа Николова не може да си позволи закупуването на учебници и 

помощни материали - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

66. ДОБРИНКА МАРИНОВА СЕМОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Д-р Селименски" бл.3, вх.Б, ап.20, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Д/6/14.02.2007 г. – лицето е вдовица; съжителства в гарсониера заедно с 

внука си, който е с психични проблеми, но не е освидетелстван от ЕК на 

ТЕЛК; има пълнолетна семейна дъщеря, с която не поддържа контакти; 

доходът се формира единствено от пенсия; от 7 месеца електрозахранването 

в жилището е спряно - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

67. ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА АЛЕКСИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Ботевградски проход" № 26, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Е/4/15.02.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; доходът 



се формира единствено от социални помощи; безработна, с регистрация в 

Бюрото по труда - отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

68. РУМЯНА ЯНКОВА НИКОЛОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Кап. Райчо" № 80, ет.8, ап.29, молба вх.№ СДЖ-7-94.Р/8/16.02.2007 г. – 

лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; на 10.02.2007 

г. на 91 г. възраст е починала майка й Невянка Иванова Русева; за 

погребението й са взети пари назаем - отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

69. ПАВЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Виница", ул."Панайот Василев" № 3, молба вх.№ РД-7-

94.П/11/22.01.2007 г. – лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; 

безработна; студентка в Медицински университет-Варна; доходът й се 

формира от социални помощи за детето - отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

70. СТЕФКА ИВАНОВА СТАНЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Янтра" № 9, молба вх.№ СДЖ-7-94.С/4/22.01.2007 г. – лицето е 

разведено; пенсионер; има определени 75% ТНР; доходът й се формира 

единствено от пенсия; има 3 деца, едно от които е починало преди две 

години - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

71. РУСИ ВЛАДИМИРОВ ЯНЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

молба вх.№ РД-7-94.Р/49/02.03.2007 г. – лицето е пенсионер; доходът му се 

формира единствено от пенсия; на 21.02.2007 г. е починала съпругата му 

Лиляна Пейчева Янева; средствата за лечението и погребението са взети 

назаем - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

72. ЮРКИЕ МУСА ДЕМИРОВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.406, ет.2, ап.32, молба вх.№ РД-7-94.Ю/13/20.02.2007 г. – 

семейството на г-жа Демирова е 10-членно; живеят в общинско жилище; две 

от децата са ученици; имат неизплатени задължения към ВиК и 

Енергоснабдяване - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

73. СЕВЕРИНА САМУИЛОВА СИМЕОНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Аспарухово", ул."Лайош Кошут" № 36, молба вх.№ РД-7-

94.С/96/26.03.2007 г. – лицето е вдовица; безработно; съжителства с 

племенницата си, която е самотен родител с едно малолетно дете; на 

26.02.2007 г. е починал съпруга й Севдалин Александров Симеонов; парите 

за погребението са взети назаем - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

74. ХРИСТО ИВАНОВ КОЛЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Войнишка" 3, бл.3, вх.Б, ет.3 молба вх.№ РД-7-94.Х/27/28.06.2007 г. – 

лицето е инвалид 2-ра група; с оглед на влошеното общо състояние е насочен 



за преосвидетелстване от ТЕЛК; напълно обездвижен; трудно се 

самообслужва; съжителства с 90-годишната си майка; доходът на 

семейството се формира единствено от пенсии - отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

75. ЮЛИЯ ЯНКОВА РАЙКОВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 22, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Ю/6/09.07.2007 г. – семейството на г-жа Райкова живее на свободен наем в 

една от новопоявилите се ромски махали на града в района няма изградена 

инфраструктура; жилищата не разполагат с комунално-битови услуги; вода и 

тоалетна също се ползват от близките къщи; семейството живее при 

изключително мизерни условия; семейството е многодетно; за повишаване на 

родителския капацитет семейството е насочено към Комплекса за социални 

услуги; семейството е многодетно – с 11 деца - отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

76. РОЗАЛИНА ЙОСИФОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Светослав Минков" № 46, молба вх.№ РД-

6-94.Р/156/26.09.2007 г. – лицето е самотна майка с 4 малолетни деца; 

безработна; доходът й се формира единствено от социални помощи; обитават 

къща в лошо техническо състояние - отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

77. ГЕНОВЕВА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Батак" № 6, ап.79, ет.11, молба вх.№ ОС-6-94.Г/11/16.03.2006 г. 

– лицето има определени 100% ТНР с чужда помощ (множествена склероза), 

на инвалидна количка, входът към жилището й не е адаптиран за инвалидна 

количка необходимо е изграждането на метална рампа - отпуска 500 лв. за 

изграждане на рампа за инвалиди; 

78. ЮЛИЯ ЮЛИЯНОВА СЕМЕРДЖИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.405, вх.4, ет.5, ап.15, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Ю/5/29.06.2007 г. – лицето е семейно; през 2001 г. е претърпяла черепно-

мозъчна травма; съпругът й е с 55% ТНР; имат две непълнолетни деца – 

ученици; през учебната 2007-2008 г. същите ще бъдат 6-ти клас; съпрузите са 

безработни, с регистрация в Бюрото по труда - отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

79. ХРИСТИНА АНГЕЛОВА РАЙКОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Кирил и Методий" № 82, молба вх.№ РД-6-94.Х/51/07.11.2006 

г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; не 

притежава недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни 

доходи; разширения семеен кръг не може да й оказва финансова подкрепа - 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

80. МИЛКА ПЕТКОВА БЕЛЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Пристанище" 1, вх.А, ет.3, ап.5, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/37/23.10.2006 г. – 

лицето е пенсионер; до м.август 2006 г. г-жа Белчева е живяла в 



Общежитията на Пристанище-Варна, но след решение на Съда е принудена 

да напусне жилището; в момента живее в дървена барака - отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

81. ПАВЛИНА КЕРАНОВА ХРИСТОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Д-р Селименски" № 46, молба вх.№ РД-6-94.П/157/16.10.2006 г. 

– лицето е самотна майка с две малолетни деца; обитава жилище в лошо 

техническо състояние; съществува реална опасност за живота на 

обитателите; г-жа Христова е безработна, с регистрация в Бюрото по труда - 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

82. БИСТРА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Тодор Влайков" бл.12, вх.В, ет.6, ап.11, молба вх.№ РД-6-

94.Б/68/13.10.2006 г. – лицето е вдовица; съпругът й Станко Иванов 

Желязков е починал на 28.09.2006 г.; г-жа Желязкова сама отглежда двамата 

си сина; големият й син не работи и от 3 г. е на лечение по Метадонова 

програма; малкият син е ученик в 8-ми клас; г-жа Желязкова работи като 

сезонен работник - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

83. ЕЛКА ДИМОВА РАШКОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Флора" № 8, вх.Б, ет.3, ап.11, молба вх.№ СДЖ-6-94.Е/19/26.09.2006 г. – 

лицето е разведено, с две малолетни деца; семейството живее на свободен 

наем; г-жа Рашкова е безработна, с регистрация в Бюрото по труда - отпуска 

300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

84. КАЛИНА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Младост" бл.107, вх.8, ет.3, ап.11, молба вх.№ СДЖ-7-

94.К/8/07.05.2007 г. – лицето е вдовица; освидетелствана е с ЕР на ТЕЛК със 

76% ТНР; доходът се формира единствено от пенсия; обитава общинска 

гарсониера; има син и дъщеря, които живеят отделно и не могат да й оказват 

финансова подкрепа; г-жа Георгиева е с влошено здравословно състояние; 

придвижва се с инвалидна количка само в дома - отпуска 400 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

85. ЦАНКА ТОДОРОВА АРАБАДЖИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ЗПЗ – юг Общежитие, молба вх.№ СДЖ-7-94.Ц/1/26.06.2007 г. – 

лицето е семейно; и двамата съпрузи са безработни, с регистрация в Бюрото 

по труда; настанени са в общежитие; ползват една стая в лошо техническо 

състояние; наводнени са санитарните помещения; няма бойлер и топла вода - 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

86. ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Младост" бл.122, вх.9, ет.1, ап.173, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Й/5/10.05.2007 г. – лицето е семейно, пенсионер; доходът се формира от 

пенсии; г-жа Петкова има определени 72% ТНР; трудно подвижна; съпругът 



й е със 70% ТНР; обитават едностайно жилище заедно с пълнолетния си 

внук, който е студент в Икономически университет-Варна - отпуска 300 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

87. ДОЧКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Младост" бл.126, вх.3, ет.5, ап.66, молба вх.№ СДЖ-7-94.Д/19/28.06.2007 

г. – лицето е семейно; пенсионер; доходът се формира от пенсии; преди 19 г. 

е починала единствената им дъщеря; през м.май 2007 г. внукът, който са 

отглеждали сами от раждането му, е завършил с отличен успех 

Икономически техникум; средствата за дипломирането и абитуриентско 

тържество са взети назаем - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

88. НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА БУРНЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Люлебургаз" бл.1, вх.А, ет.8, ап.21, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Н/17/09.07.2007 г. – лицето е вдовица; пенсионер; доходът се формира от 

инвалидна пенсия; съжителства със семейството на сина си и внука си в 

общинско жилище; г-жа Бурнева е с влошено здравословно състояние; през 

м.февруари 2007 г. е проведено оперативно лечение; семейството е 

изпаднало в трайна финансова криза - отпуска 300 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

89. ГАЛИНА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Цар Освободител" № 101, вх.Б, ет.4, ап.15, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Г/18/03.07.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 

съжителства с родителите си, които са пенсионери; доходът се формира от 

социални помощи; детето често боледува от простудни заболявания; г-жа 

Василева страда и от желязодефицитна анемия - отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

90. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛКОВ СИРНЯКОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Ивайло" № 34, молба вх.№ СДЖ-7-94.И/17/26.06.2007 г. – 

лицето съжителства с брат си, който е с 100% ТНР с чужда помощ; от 2005 г. 

г-н Сирняков работи като негов личен асистент; обитават жилище в лошо 

техническо състояние; жилището се състои от една стая, в която е 

невъзможно да се живее; двамата с брат си живеят в една пристройка в двора 

на имота, която е с напукани стени и течащ покрив - отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

91. ГИНКА ДОБРЕВА КОСТОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Евлоги Георгиев" бл.21, вх.А, ет.5, ап.174, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Г/17/18.06.2007 г. – лицето е разведено; има едно непълнолетно и едно 

пълнолетно дете; доходът се формира от работната заплата и присъдената 

издръжка за малкото дете; живеят на свободен наем; малкото дете често 

боледува от вирусни инфекции; на 25.06.2007 г. й е връчено предизвестие за 

прекратяване на трудовия договор - отпуска 400 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 



92. ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Чонгора" № 60, молба вх.№ СДЖ-6-94.Ц/2/20.11.2006 г. – 

лицето е инвалид 2-ра група; съжителства с родителите си в едностайно 

жилище в лошо техническо състояние; доходът се формира единствено от 

пенсия - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

93. МИТРА СТОЯНОВА КОДЖАБАШЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Аспарухово", ул."Тунджа" № 23, молба вх.№ СДЖ-7-

94.М/19/20.04.2007 г. – лицето е вдовица; съжителства със семейството на 

внука си; месечният доход се формира единствено от пенсия; на 05.01.2007 г. 

е починал съпруга й, за погребението на който са взети пари назаем; 

семейството е изпаднало във финансова криза - отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

94. ПЕТРАНКА БОЖИНОВА НЕНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Аспарухово", ул."Горна студена" № 51, молба вх. № СДЖ-7-

94.П/14/07.06.2007 г. – лицето е вдовица; доходът се формира единствено от 

пенсия; обитава две стаи от жилище (маза), собственост на дъщеря й в лошо 

битово и санитарно състояние; на 27.06.2007 г. след тежко продължително 

боледуване е починал съпругът й; средствата, необходими за погребението, 

възлизат над 300 лв. и са взети назаем; с ниската си пенсия г-жа Ненова не е в 

състояние да задоволи потребностите си дори от жизнения минимум - 

отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

95. СЕВДА ХРИСТОВА МЕРДЖАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Александър Василев" № 47, молба вх.№ РД-6-

94.С/367/22.11.2006 г. – лицето е семейно; има 4 непълнолетни деца; съпруга 

е с наркотична зависимост; обитават жилище в лошо техническо състояние; 

лицето е безработно, с регистрация в Бюрото по труда; - отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

96. ТОДОР ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, бул."Сливница" № 95, вх.Д, ет.7, ап.92, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Т/15/24.11.2006 г. – лицето е пенсионер; доходът се формира единствено 

от пенсия; през 2005 г. е починала съпругата му - отпуска 100 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

97. МАРИЙКА ХРИСТОВА ПАНЧЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Стара планина" № 51, молба вх.№ РД-6-94.М/346/07.12.2006 г. 

– лицето е вдовица; има определени 75% ТНР; съжителства със сина си, 

който е със 75% ТНР и дъщеря си, която е семейна с две деца; доходът на г-

жа Панчева се формира единствено от пенсия; ползва лекарства, които 

частично се реимбурсират от НЗОК - отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

98. ЗЮМБЮЛКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Пробуда" № 150, молба вх.№ СДЖ-7-94.З/11/18.06.2007 г. – 



лицето е семейно, с две непълнолетни деца; съпруга й е с 50% ТНР; обитават 

едностайно жилище при лоши битови условия; доходът се формира от 

социални помощи; от 04.06.2007 г. до 11.06.2007 г. съпруга й е бил в 

Неврологично отделение на МБАЛ "Св.Анна" с диагноза "исхемичен 

мозъчен инсулт"; към момента е лежащо болен; нуждае се от санитарни 

материали, рехабилитация и др. - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

99. СТАНКА ПАВЛОВА КОСТАДИНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.11, вх.10, ап.13, молба вх.№ ОС-7-

94.С/16/22.08.2007 г. – лицето е семейно; има определени 40% ТНР; доходът 

се формира от пенсията на съпруга; г-жа Костадинова е без право на пенсия, 

тъй като няма необходимия трудов стаж; няма роднини, които да й окажат 

финансова подкрепа - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

100. ЗЮМБЮЛКА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА – ЕГН 

8905040976, гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Гургулят" № 28, молба вх.№ 

СДЖ-7-94.З/8/06.06.2007 г. – лицето е с 80% ТНР (глухота); съжителства с 

родителите си и двете си непълнолетни сестри; бащата е с 90% ТНР, а 

майката – със 100% ТНР; доходът се формира от пенсии и социални помощи 

- отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

101. ГИНКА ТОДОРОВА ШИВАРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Младост" бл.147, вх.5, ет.2, ап.60, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Г/13/08.05.2007 г. – лицето е с 97% ТНР с чужда помощ (онкологично 

заболяване); доходът се формира единствено от пенсия; г-жа Шиварова има 

един син, който е починал; на 01.05.2007 г. е починал съпруга й; средствата 

за лечението и погребението са взети назаем - отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

102. ДИМИТРИЧКА КОСТОВА БРЪЧКОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Младост" бл.103, вх.2, ет.6, ап.140, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Д/15/07.05.2007 г. лицето е пенсионер; комуникативна; трудно подвижна; 

през м.февруари 2007 г. е била хоспитализирана, поради исхемичен мозъчен 

инсулт; доходът се формира единствено от пенсия - отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

103. ЕМИЛИЯ СТЕФЧЕВА МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Аспарухово", ул."Горна студена" № 40, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Е/8/28.03.2007 г. – лицето е самотна майка с две малолетни деца; доходът 

се формира единствено от социални помощи; безработна, с регистрация в 

Бюрото по труда - отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

104. АНА СТЕФЧЕВА МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

кв."Аспарухово", ул."Калач" № 33, молба вх.№ СДЖ-7-94.А/11/26.03.2007 г. 

– лицето е самотна майка с едно малолетно дете; обитава стая от къщата на 



леля си; доходите се формират от социални помощи - отпуска 100 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

105. КАРАМФИЛКА МАРИНОВА КАДИРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Аспарухово", ул."Горна студена" № 55, молба вх.№ РД-7-

94.К/55/03.04.2007 г. – лицето е вдовица; съжителства с внучката си; 

последната е неомъжена, безработна, с две маолетни деца; доходът на г-жа 

Кадирова се формира единствено от пенсия - отпуска 200 лв. за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

106. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТЕЛЕВСКА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Младост", бл.111, вх.3, ет.2, ап.34, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Й/7/13.07.2007 г. – лицето е пенсионер с над 90% ТНР с чужда помощ; 

единственият доход е от пенсия; поради влошеното си здравословно 

състояние лицето не излиза от дома си; живее в пълна социална изолация; 

поради физическото си увреждане и невъзможността да се самообслужва, г-

жа Телевска се нуждае от допълнителни финансови средства, както и от 

назначаването на социален асистент; не желае да ползва услугите на 

Домашен социален патронаж и да бъде настанена в специализирана 

институция за хора с увреждания – отпуска 1000 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

107. РАЙЧО АТАНАСОВ РАЙЧЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Орлово гнездо" № 45, молба вх.№ РД-6-94.Р/126/01.08.2006 г. - – лицето 

е несемейно; има определени 53% ТНР; не получава пенсия поради липса на 

осигурителен стаж; няма доходи; съжителства с брат си; обитава стая в лошо 

техническо състояние; в жилището няма ток; има неизплатени задължения 

към ВиК – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

108. АРШАГУХИ СИСАК СИСАГИЯН – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Петър Райчев" 2, вх.Е, ап.2, молба вх.№ СДЖ-7-

94.А/20/02.07.2007 г. – лицето е неомъжено; безработно; няма деца и близки, 

които да й оказват финансова подкрепа; в тежко здравословно състояние; без 

доходи; нуждае се финансови средства за храна и комунално-битови нужди – 

отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

109. КЕРАНКА ПЕТРОВА РОЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", местност "Ментешето" № 130, молба вх.№ СДЖ-7-

94.К/9/31.05.2007 г. – лицето е семейно; безработно; полага грижи за съпруга 

си, който е със 100% ТНР с чужда помощ; месечният доход се формира от 

пенсии и социални помощи; необходимо е ежедневното закупуване на 

санитарно-хигиенни материали; не притежават собственост, която да бъде 

източник на допълнителни доходи – отпуска 400 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

110. РУМЯНА ДИМОВА ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Владая" № 9, молба вх.№ СДЖ-7-94.Р/13/01.06.2007 г. – лицето е 



вдовица; работи като сезонен работник; съжителства със свекърва си; на 

14.04.2007 г. е починал съпруга й, който е бил с установено онкологично 

заболяване; средствата за лечението и погребението са взети назаем – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

111. ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ТОПАЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Македония" № 164, вх.Б, ет.1, ап.5, молба вх.№ СДЖ-7-

94.З/9/08.06.2007 г. – лицето е вдовица; има определени 100% ТНР с чужда 

помощ; обслужва се на легло; единственият доход е от пенсия; поради 

обездвижването се налага ежедневно закупуване на санитарно-хигиенни 

материали – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

112. РУМЯНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.25, ет.3, ап.13, молба вх.№ РД-7-

94.р/86/09.05.2007 г. – лицето е разведено; има определени 75% ТНР; доходът 

се формира единствено от пенсия; поради ниските си доходи лицето е 

финансово затруднено при покриването на сметките за комунално-битови 

разходи; дължи големи суми за вода и ток, което налага често да взема пари 

назаем – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

113. НАДЯ АСЕНОВА ЕМИЛОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Наум" № 93, молба вх.№ РД-7-94.Н/106/18.05.2007 г. – лицето е самотна 

майка с 5 малолетни деца; 3 от децата посещават училище; г-жа Емилова 

живее при лоши битови и хигиенни условия; съжителства с родителите си; 

жилището е в лошо хигиенно състояние; стените са влажни, таваните са 

напукани, покривът се нуждае от ремонт; доходът се формира единствено от 

социални помощи – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

114. РУСАНКА МИРЕВА МИРЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.304, вх.7, ап.110, молба вх.№ ОС-7-94.Р/11/25.04.2007 

г. – лицето е разведено; има определени 90% ТНР; месечният доход се 

формира от пенсия; не притежава движима и недвижима собственост, която 

да бъде източник на допълнителни доходи; г-жа Мирева има дъщеря, която 

живее във Варна, но не е в състояние да й оказва финансова подкрепа, тъй 

като е с онкологично заболяване и ниски доходи – отпуска 300 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

115. МАРИЯ НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.7, вх.9, ет.2, ап.4, молба вх.№ ОС-7-

94.М/22/03.05.2007 г. – лицето е разведено; съжителства с майка си и сина си; 

безработна, с регистрация в Бюрото по труда; до 31.01.2007 г. е работила 

като личен асистент на сина си, който е с 90% ТНР; майка й е също с 90% 

ТНР; психическото заболяване на сина води до агресивност и рушене на 

дома; мебелите и част от прозорците са счупени; липсват елементарни 



ел.уреди и осветителни тела – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

116. АННА ДИНКОВА РУСЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

бул."Княз Борис I" № 109, ап.59, молба вх.№ СДЖ-7-94.А/13/18.04.2007 г. – 

лицето е със 100% ТНР с чужда помощ; семейна, с едно малолетно дете; 

здравословното състояние на г-жа Русева е влошено; неподвижна; в 

ежедневието си ползва инвалидна количка и тоалетен стол; към момента е 

във фактическа раздяла със съпруга си, който е на друг адрес и не поддържа 

връзка с нея и с детето; доходите се формират единствено от пенсия; г-жа 

Русева съжителства с родителите си – отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

117. МАРИЙКА ТОДОРОВА МИХОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл. Варненчик", ул."Светослав Минков" № 42, молба вх.№ 

СДЖ-7-94.М/11/12.03.2007 г. – лицето е със 100% ТНР с чужда помощ; 

съпруга й също е с увреждане; обитават стая от жилище; месечният доход се 

формира от пенсии и социални помощи; съжителстват със семействата на 

двете си дъщери и син, които не могат да оказват финансова подкрепа – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

118. ВЕЛИЧКА КОСТОВА СТОЯНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.404, вх.10, ет.7, ап.121, молба вх.№ СДЖ-7-

94.В/11/15.03.2007 г. – лицето е несемейно; съжителства в общинско жилище 

в условия на бедност заедно с 20-годишния си син; не работи, няма лични 

доходи; през м.март 2007 г. е хоспитализирана по повод чернодборно 

заболяване; има подадени документи за явяване пред ТЕЛК – отпуска 200 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

119. ВЕЛИЧКА МАРКОВА КОСТАДИНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Кап. Райчо" № 83, ап.9, молба вх.№ РД-7-94.В/69/10.04.2007 г. 

– лицето е вдовица; пенсионер; съжителства със семейството на сина си, 

който е разведен, и двамата си внука; жилището, което обитават се нуждае от 

ремонт; единственият доход е от пенсия; ползва лекарства, част от които не 

се реимбурсират от НЗОК – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

120. ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Любен Каравелов" № 18 (таван), молба вх.№ РД-7-

94.В/120/19.06.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 

обитава малка таванска стая с общо сервизно помещение на свободен наем; 

семейството живее при лоши битови условия; детето често боледува от 

простудни заболявания, придружени от алергични реакции; доходът на 

семейството се формира от минималната работна заплата на г-жа Василева и 

социалните помощи за деца – отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 



121. СВЕТЛА КЪНЧЕВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Калина" № 11, ет.3, ап.8, молба вх.№ СДЖ-7-94.С/2/04.02.2007 

г. – лицето е вдовица; има определени 72% ТНР; съпруга й е починал на 

26.12.2006 г.; обитава двустайно жилище, заедно с децата си и свекърва си; 

единственият доход е от пенсии и социални помощи за деца – отпуска 300 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

122. ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.19, в.2, ап.16, молба вх.№ ОС-7-

94.Т/2/30.01.2007 г. – лицето е вдовица; съжителства със сина си и неговото 

семейство; не работи; няма лични доходи; вследствие на претърпяна 

оперативна намеса през 2005 г. е с постоянни здравословни проблеми – 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

123. ГИНКА АНГЕЛОВА ХИТКОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк."Вл.Варненчик" бл.404, вх.6, ап.21, молба вх.№ СДЖ-7-94.Г/12/02.05.2007 

г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; настанена е в общинско 

жилище в лошо техническо състояние със заповед № 137/13.04.2007 г. – няма 

врати, мивки; нуждае се от основен ремонт; доходът й се формира 

единствено от социални помощи – отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

124. АНГЕЛИНА КИРИЛОВА МАРТИНОВА – ЕГН **********, 

гр. Варна, кв. “Възраждане”, бл. 9, вх. 1, ет. 2, ап. 5, молба с вх.№ ОС-7-

94.А(29)15.06.07 г. – лицето е самотна жена, пенсионер. Живее при много 

тежки битови условия. Няма живи роднини. Отпуска 500 лв. за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

125. ХРИСТИНА ЖЕЛЕЗОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН **********, 

гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 107, вх. 5, ап. 28, молба с вх. № ОС-7-

94.Х(12)13.07.07 г. – лицето е пенсионер, претърпяла е операция от рак. 

Съпруга и също е пенсионер и боледува от диабет, язва и ангина пекторис. 

След операцията й са в тежко финансово състояние. Отпуска 500 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

126. КОЛЮ АЛЕКСИЕВ КОЛЕВ – ЕГН – **********, гр. Варна, ул. 

“Чинар” № 37, молба с вх. № РД-7-94.К(36)12.07.07 г. – лицето и съпругата 

му са безработни и се нуждаят от финансово подпомагане – отпуска 100 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

127. КРАСИМИРА ИВАНОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Парижка комуна" № 15, молба вх.№ ОС-7-94.К/11/12.06.2007 г. 

– на 12.06.2007 г. лицето е претърпяло инцидент – падане от третия етаж, 

вследствие на което е приета в реанимацията на МБАЛ "Св.Анна" с 

множество счупвания и травма на главата; г-жа Иванова живее сама; за 

последвалите операции и лечение е взела пари назаем; необходимо е 

ежедневно закупуване на санитарно-хигиенни материали – отпуска 1000 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 



128. НЕВЯНА МИХАЙЛОВА БАНКОВА – ЕГН **********, гр. 

Варна, ж.к. “Младост”, бл. 119, вх. 1, ет. 14, ап. 79, молба с вх. .№ ОС-7-

94.Н/27/18.07.2007 г. на лицето е открита туморна формация в дясната гърда. 

След последвалото лъче и химиотерапия лекарите отново откриват нова 

туморна формация в областта на вече извършената операция и се налага да 

бъде оперирана още един път. След поредния контролен преглед откриват 

миома. Г-жа Банкова живее сама, има син, който е женен и е концентрирал 

усилията и вниманието си в грижите за собственото си семейство– отпуска 

1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

129. ЕЛКА ВАСИЛЕВА АВРАМОВА, ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Клокотница" вх.11, ет.1, ап.131, молба вх.№ СДЖ-7-94.Е/12/09.07.2007 г. 

– лицето е разведено; до края на м.юни 2007 г. г-жа Аврамова е работила като 

лектор в СОУ "Николай Лилиев"; договорът й е прекратен и към момента е 

без доходи; има една дъщеря на 18 г., която тази година е завършила 

Математическа гимназия с отличен успех; на 19 май 2007 г. внезапно е 

починал бившия й съпруг – Аврам Марков Аврамов; същият е бил длъжник 

към Агенция за държавни вземания; във връзка с това, че той е водил дела в 

Районен съд-Варна относно собствеността на жилището, след смъртта му е 

останало непогасено задължение в размер на 3200 лв., което е вменено на г-

жа Аврамова и дъщеря й като единствен наследник на починалия – отпуска 

1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

130. РАЙНА АНГЕЛОВА ЯНЕВА, ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Яне Сандански" № 1, вх.А, ап.107, молба вх.№ РД-7-94.Р/119/24.07.2007 

г. – лицето живее на семейни начала с бащата на детето си, което е на 1 г. и 1 

м.; доходите на домакинството се формират от семейни помощи за деца в 

размер на 18 лв. и минимална заплата на бащата на детето; живяли са на 

квартира на свободен наем; в момента търсят нова квартира; пребивават 

временно в градинката на Лятно кино "Тракия"; затруднени са да покриват и 

ежедневните си комунално-битови разходи – отпуска 1000 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

131. АНГЕЛИНКА ЙОРДАНОВА ДЯНКОВА, ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", бл.9, вх.2, ап.47, молба вх.№ ОС-7-

94.А/16/19.03.2007 г. – лицето е вдовица; упражнява сезонна трудова заетост; 

съгласно ЕР на ТЕЛК има определени 56% ТНР; съжителства с майка си в 

двустайно жилище; доходът се формира от работната заплата и пенсията на 

майката;на 04.03.2007 г. е починал съпругът на г-жа Дянкова; за 

погребението са взети пари назаем – отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

132. НЕВЯНА ПЕТРОВА ДРАГОДАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, кв."Чайка" бл.57, ет.11, ап.41, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Н/19/17.07.2007 г. – лицето е семейно; има две непълнолетни деца – 



близнаци, които са ученици; съжителства с майка си, която е пенсионер; 

обитават наследствено жилище в лошо техническо състояние; г-жа 

Драгоданова е социален консултант към Дирекция "Социално подпомагане"; 

доходите са крайно недостатъчни за задоволяване на жизнените им нужди; 

покриване на комунално-битовите разходи, както и за закупуване на учебни 

пособия, материали, дрехи и обувки – отпуска 300 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

133. ГЮЛТЕН ХЮСЕИН САЛИЕВА – ЕГН **********, 

с.Звездица, ул."Андромеда" № 10, молба вх.№ СДЖ-7-94.Г/21/23.07.2007 г. – 

лицето е вдовица; обитава едностайна къща при лоши битови условия; в 

постройката няма ток и вода; г-жа Салиева съжителства с инвалид с над 70% 

ТНР, който я е приютил от м.февруари 2007 г.; към момента няма никакви 

доходи; на 18.07.2007 г. в МБАЛ "Св.Марина" от белодробно заболяване е 

починал сина й – отпуска 300 лв. за частично покриване на разходи по 

погребение; 

134. ХРИСТИНА САШОВА МИЛЧЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Фредерик Кюри" № 61, молба вх.№ ЗР-7-94.Х/5/13.03.2007 г. – 

лицето е самотна майка с едно малолетно дете, което е със 75% намалена 

способност за социална адаптация; г-жа Милчева живее при лоши битови 

условия на свободен наем; няма постоянни доходи; майка й е пенсионер по 

болест, а баща й – безработен – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

135. ХРИСТО МИХАЙЛОВ АЛЕКОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Пробуда" № 59, молба вх.№ РД-7-94.Х/7/06.02.2007 г. – лицето е 

семейно; има 5 пълнолетни деца; едно от внучетата е настанено в неговото 

семейство; г-н Алеков е преосвидетелстван от ТЕЛК и има 64% ТНР 

(зрително увреждане), бронхиална астма; за издръжката семейството разчита 

на доход от пенсия на съпругата в размер на 85 лв., тъй като пенсията на г-н 

Алеков е временно спряна, поради преосвидетелстване – отпуска 400 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

136. ИВАН РУСКОВ РУСКОВ – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.206, вх.5, ет.2, ап.129, молба вх.№ РД-7-

94.И/17/05.02.2007 г. – лицето има определени 76% ТНР; живее в едностайно 

жилище; месечният доход се формира единствено от пенсия и интеграционни 

добавки; г-н Русков притежава наследтсвена къща в с.Езерец, която е в лошо 

техническо състояние и не може да бъде източник на доходи; ежемесечно 

ползва лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК – отпуска 200 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

137. МАРИЯНА САНДЕВА ЙОРДАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.406, вх.24, ет.1, ап.27, молба вх.№ ОС-7-

94.М/30/19.06.2007 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 

съжителства с родителите си в общинско жилище; г-жа Йорданова е 

безработна; доходите й се формират единствено от социални помощи; детето 



страда от хронични заболявания – отпуска 200 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

138. БОЖАНКА БОЖИДАРОВА РАЙКОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Антон Франгя" № 56, молба вх.№ РД-7-94.Б/52/26.06.2007 г. – 

лицето е самотна майка с две непълнолетни деца в едностайно жилище; 

доходът се формира единствено от социални помощи; обитаваното жилище е 

в лошо битово и техническо състояние; стаите са влажни, покрити с мухъл, в 

резултат на което децата са с хронични заболявания – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

139. АФИЗЕ САБРИ СЮЛЕЙМАН – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Боян Илиев" № 22, молба вх.№ СДЖ-7-94.А/18/28.06.2007 г. – лицето е 

самотна майка с три малолетни деца; доходът й се формира единствено от 

социални помощи; през учебната 2007/2008 г. синът й ще бъде първи клас; г-

жа Сюлейман не разполага със средства за подготовката на детето за 

училище – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

140. АНГЕЛИНА КИРИЛОВА МАРТИНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Възраждане" бл.9, вх.1, ет.2, ап.5, молба вх.№ ОС-7-

94.А/29/15.06.2007 г. – лицето е несемейно; доходът се формира единствено 

от пенсия в размер на 105,22 лв.; г-жа Мартинова е с влошено здравословно 

състояние и провежда ежемесечно поддържащо лечение; г-жа Мартинова 

живее при много лоши битови условия – няма бойлер и други уреди от първа 

необходимост; спешно е необходим ремонт за отстраняване течовете в 

жилището – отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности; 

141. ИВАН НИКОЛОВ ДОКТОРОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Карамфил" 15, вх.В, ет.1, ап.10, молба вх.№ СДЖ-7-94.И/13/09.05.2007 г. 

– лицето е вдовец; посъветван е за освидетелстване от ТЕЛК; съжителства с 

единствения си син, който е със 100% ТНР с чужда помощ; доходите им са 

недостатъчни за покриване на комунално-битовите разходи – отпуска 200 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

142. СТАНОЙ НАСКОВ СТЕФАНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Станислав Доспевски" № 3, молба вх.№ РД-7-94.С/156/16.05.2007 г. – 

лицето е безработно; съжителства с родителите си, които са на месечно 

подпомагане; баща му е с 68% ТНР; г-н Стефанов няма движима и 

недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи; 

жилището, което обитават е в лошо техническо състояние –мазилката е 

изкъртена, появила се е влага – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

143. СЕВДА САВОВА ИЛИЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Станислав Доспевски" № 3, молба вх.№СДЖ-7-94.С/16/10.05.2007 г. – 

лицето е семейно, с едно малолетно дете; съпругът й работи сезонно; 

месечният доход се формира само от работната заплата; семейството живее 



бедно; изпитва финансови затруднения, във връзка с осигуряването на 

средства за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности; 

обитават стая от къща в лошо техническо състояние – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

144. СНЕЖАНА ДИМОВА ВЪРБАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Изгрев" 65, молба вх.№ СДЖ-7-94.С/18/30.05.2007 г. – лицето е 

самотна майка с едно малолетно дете; съжителства с втория съпруг на майка 

си, която е починала; същият е с намалена трудоспособност; семейството 

обитава тухлена постройка във вилен имот, без ел.захранване и вода; на 

21.05.2007 г. детето на г-жа Върбанова е било оперирано от херния; доходът 

се формира от социални помощи – отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

145. ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Боян Илиев" № 6, молба вх.№ РД-7-94.В/119/18.06.2007 г. – 

лицето е вдовица; обитава двустайна нестабилна постройка, без санитарен 

възел и канализация; обстановката в дома е мизерна; лицето работи на 

минимална работна заплата към ОП "Управление и реализация на 

национални програми и проекти"; съжителства с пълнолетната си дъщеря, 

която е самотна майка с две малолетни деца – отпуска 200 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

146. РУМЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Изгрев" бл. 40, вх.А, ет.1, ап.7, молба вх.№ СДЖ-7-

94.Р/19/19.06.2007 г. – лицето е семейно, с едно малолетно дете; има 

определени 98,6% ТНР с чужда помощ (инсулинозависим захарен диабет, с 

ампутиран долен крайник); съпругът е със 71% ТНР, диагноза "детска 

церебрална парализа"; доходът се формира от двете пенсии и работната 

заплата на съпруга; живеят в едностайно общинско жилище; г-жа Георгиева 

ползва инвалидна количка; това налага необходимостта от изграждане от 

платформа на входното стълбище – отпуска 500 лв. за изграждане на 

платформа за инвалидна количка; 

147. РОЗА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Светослав Минков" № 46, молба вх.№ 

СДЖ-7-94.Р/20/21.06.2007 г. – лицето е самотна майка с три малолетни деца; 

обитава жилище в лошо техническо и битово състояние; децата често страдат 

от хронични заболявания; единственият доход се формира от социални 

помощи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

148. СИМЕОН АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 2, молба вх.№ ОС-7-

94.С/29/23.05.2007 г. – лицето съжителства на съпружески начала с майката 

на трите си деца; доходите се формират от месечни помощи и непостоянните 

доходи на г-н Александров; обитават две стаи при лоши битови и хигиенни 



условия – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности; 

149. ХРИСТИНА АСЕНОВА САШЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Светослав Минков" № 32, молба вх.№ ОС-7-94.Х/10/11.06.2007 

г. – лицето е самотна майка с 4 малолетни деца; безработна, доходът й се 

формира единствено от социални помощи; две от децата са ученици в 3 и 4 

клас; г-жа Сашева е затруднена с подготовката за новата учебна година – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

150. ВЕЛИЧКА ЯНКОВА ШОПОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Боян Илиев" № 23, молба вх.№ ОС-7-94.В/6/12.03.2007 г. – лицето е 

вдовица; обитава постройка при лоши битови и хигиенни условия; доходът й 

се формира единствено от пенсия; г-жа Шопова има проблеми със 

здравословното си състояние, но не е освидетелствана от ТЕЛК; съжителства 

със семейството на едната си дъщеря; има още 4 деца, но всички те са 

безработни или с ниски доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

151. МАРИЙКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.309, вх.2, ет.6, ап.32, молба вх.№ СДЖ-7-

94.М/18/18.04.2007 г. – лицето е разведено; обитава двустайно жилище, от 

което едната стая се ползва от бившия й съпруг; г-жа Димитрова има 

определени 93% ТНР; доходът й се формира единствено от пенсия; ползва 

лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; предвид голямата сума, 

която заплаща за тях, остава без средства за комунално-битови нужди – 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

152. КАПКА ДИМИТРОВА ЧЕРНЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Васил Друмев" № 11, ап.55, молба вх.№ РД-7-94.К/72/25.04.2007 г. – 

лицето е разведено; безработно; съжителства с майка си, която е пенсионер с 

намалена работоспособност над 71%; не притежава движима и недвижима 

собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 300 

лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

153. ГЕОРГИ МИЛЕВ КОСТАДИНОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Топола" № 1, ет.2, ап.3, молба вх.№ РД-7-94.Г/16/26.04.2007 г. 

– лицето е със 76% ТНР; има ампутирана подбедреница и оформена 

остеопороза на костите; придвижда се с помощта на две патерици; ползва 

лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК; г-н Костадинов е 

семеен; съпругата му също е пенсионер по болест с над 90% ТНР с чужда 

помощ (двигателно и зрително увреждане); обитават двустайно жилище, 

бедно обзавеждане; доходите се формират единствено от инвалидни пенсии, 

които са крайно недостатъчни за покриване на комунално-битовите нужди – 

отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 



154. МАГДАЛИНА СЛАВОВА КАРАНФИЛОВА – ЕГН 

**********, гр.Варна, ул."Стоенчо Хр. Иванов" № 2, ет.1, ап.1, молба вх.№ 

РД-7-94.М/214/11.07.2007 г. – лицето е инвалид 2-ра група; доходът се 

формира единствено от пенсия; ползва лекарства, които частично се 

реимбурсират от НЗОК; месечните средства, с които разполага са крайно 

недостатъчни за покриване на комунално-битовите разходи – отпуска 300 лв. 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

155. ОРЛИН РАДЕВ КИРЯКОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Зеленика" бл.25, ет.3, ап.7, молба вх.№ РД-7-94.О/17/08.05.2007 г. – 

лицето е с 99% ТНР с чужда помощ; съжителства с родителите си, които са в 

напреднала пенсионна възраст; има сестра, която не може да му оказва 

подкрепа в ежедневието, тъй като е разведена с две учащи деца; доходите на 

г-н Киряков са единствено от пенсия и интеграционни добавки; ползва 

лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК – отпуска 400 лв. за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

156. СТАНКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Боян Илиев" № 2, молба вх.№ РД-7-94.С/179/12.06.2007 г. – 

лицето е самотна майка с три малолетни деца; семейството обитава стая в 

лошо техническо състояние; децата страдат от хронични заболявания; 

доходът на семейството се формира единствено от социални помощи – 

отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

157. МИТАН МАНОЛОВ ПАУНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Батак" № 8, ет.2, ап.7, молба вх.№ ОС-7-94.М/28/14.06.2007 г. – лицето е 

пенсионер; от брака си има дъщеря – Камелия Митанова Боева, която има 3 

дъщери; от 1997 г. г-жа Боева и съпруга й не полагат родителски грижи за 

своите деца; с решение на ВРС от 2001 г. съдът лишава от родителски права 

по отношение на най-голямата им дъщеря Мария - Камелия и Пенко Боеви, 

поради това, че без основателна причина трайно не полагат грижи за детето 

си и не участват в издръжката; със заповед № 601 от 27.08.2003 г. на 

директора на Дирекция "Социално подпомагане" детето Мария Пенкова 

Боева е настанено в семейството на своята баба и дядо; здравословното 

състояние и на двамата е влошено; имат определена намалена 

работоспособност; състоянието им налага непрекъснато закупуване на 

животоподдържащи лекарства, за което заделят половината от своите 

доходи, въпреки затрудненото си материално положение; семейството полага 

всички услилия за задоволяване на основните жизнени потребности на детето 

- отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

158. ЗЛАТИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Хан Маламир" № 8, молба вх.№ ОС-7-94.З/2/11.07.2007 г. – лицето е 

пенсионер, с 80% ТНР със срок пожизнен и водеща диагноза: "карцинома 

вентри кули"; съпругата на г-н Георгиев има също множество заболявания; 



преди години е претърпяла тежка операция за отстраняване на миома; 

съпрузите ползват лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; 

разширения семеен кръг не може да им оказва подкрепа; доходите се 

формират единствено от пенсия – отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности; 

159. ТОТА ВАСИЛЕВА ПАНАЙОТОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Батак" № 6, ет.7, ап.44, молба вх.№ ОС-7-94.Т/16/11.07.2007 г. – 

лицето е вдовица; обитава двустайно жилище; доходът й се формира 

единствено от пенсия; има напреднала форма на артрозна болест; не може да 

разчита на разширения семеен кръг за подкрепа, тъй като и двете й дъщери са 

семейни и имат по две деца, и разчитат само на доходи от заплати – отпуска 

300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

160. АСЯ АСЕНОВА ГЕБЕДЖЕЛИЕВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Светослав Минков" № 12, молба вх.№ РД-6-

94.А/209/27.11.2006 г. – лицето е самотна майка с едно малолетно дете; 

доходите се формират единствено от социални помощи; обитават жилище в 

лошо техническо състояние; съжителства с родителите си, които не могат да 

й оказват финансова подкрепа, тъй като са на социално подпомагане – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

161. СИЛВИЯ ДИМЧЕВА ВЕЛИКОВА-СТАНЧЕВА – ЕГН 

**********, гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.211, вх.1, ет.3, ап.12, молба 

вх.№ СДЖ-7-94.С/21/11.07.2007 г. – лицето е семейно, с едно малолетно 

дете; има 95% ТНР; семейството живее на свободен наем; към момента 

съпруга й е безработен, тъй като преди 6 месеца е претърпял оперативна 

интервенция; доходите се формират единствено от социални помощи, които 

са крайно недостатъчни за задоволяване на комунално-битовите потребности 

– отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

162. ГЕОРГИ БОГДАНОВ КАЗАКОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Петър Райчев" № СДЖ-7-94.Г/22/26.07.2007 г. – до преди няколко месеца 

лицето е получавало инвалидна пенсия, тъй като е бил освидетелстван 2-ра 

група за двустранна дискова херния; след преосвидетелстване са му 

определени под 50% ТНР; към момента е без доходи; безработен, с 

регистрация в Бюрото по труда; на 13.04.2007 г. при падане си счупва крака; 

в момента е с шина и е неподвижен; възможно е да се наложи операция – 

отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности; 

163. ПЕТЯ ДАНАИЛОВА ДИМИТРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Чайка" бл.45, вх.Г, ап.11, молба вх.№ ОС-7-94.П/24/25.06.2007 

г. – лицето е семейно; съпругът е с инсулинозависим диабет; г-жа Димитрова 

полага грижи за сина си Даниел Димитров Димитров, който е със 100% ТНР 



с чужда помощ, с водеща диагноза: "дълбока степен на умствена 

недостатъчност"; доходите на семейството са от трудово възнаграждение и 

инвалидната пенсия на сина; синът посещава Дневен център за възрастни с 

увреждания "Ривиера" - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 

и комунално-битови потребности; 

164. СТАНИСЛАВ РОСЕНОВ ПЕТКОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.213, вх.3, ет.1, ап.61, молба вх.№ ОС-7-

94.С/33/25.06.2007 г. – лицето е със 100% ТНР с чужда помощ; съжителства с 

родителите си в едностаен апартамент; доходите се формират единствено от 

инвалидна пенсия и интеграционни добавки; посещава Дневен център за 

възрастни с увреждания "Ривиера" – отпуска 300 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

165. НОРА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

кв."Чайка" № 55, вх.А, ет.7, молба вх.№ ОС-7-94.В/18/25.06.2007 г. – лицето 

е несемейно; съжителства с майка си; има определени 50% ТНР, с водеща 

диагноза "лека умствена изостаналост"; доходите на семейството са от 

пенсията за прослужено време и старост на майката и са крайно 

недостатъчни за покриване на ежедневните нужди; посещава Дневен център 

за възрастни с увреждания "Ривиера" – отпуска 500 лв. за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности; 

166. ВЕНЦИСЛАВ КИРЧЕВ СТОЯНОВ - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Антон Страшимиров" бл.24, вх.А, молба вх.№ ОС-7-

94.Н/23/25.06.2007 г. – лицето е с над 71% ТНР, с водеща диагноза: "Детска 

церебрална парализа. Тежка дебилност"; съжителства с родителите си и 

семейството на сестра си; доходите се формират от пенсия за инвалидност; 

посещава Дневен център за възрастни с увреждания "Ривиера" – отпуска 300 

лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

167. ЖИВКО КОЛЕВ ДОБРЕВ – ЕГН **********, гр.Варна, ул. 

"Ген.Колев" № 100, вх.Б, молба вх.№ ОС-7-94.Ж/3/25.06.2007 г. – лицето е с 

50% ТНР с водеща диагноза "лека умствена изостаналост"; съжителства с 

баба си, сестра си, която е с над 71% ТНР (лека олигофрения) и майка си, 

която е с тежък инсулт; доходите на семейството се формират от инвалидни 

пенсии; посещава Дневен център за възрастни с увреждания "Ривиера" – 

отпуска 300 лв за задоволяване на основни жизнени. и комунално-битови 

потребности; 

168. ХРИСТО СТЕФАНОВ КОНТАРОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна,ул.”Лайош Кошут” № 26, молба вх.№ ОС-7-94.Х/5/20.02.2007 г. – 

лицето има определени 100 % ТНР с чужда помощ /множествена склероза/, 

напълно обездвижен; съжителства с майка си, която е вдовица, лицето 

ежеденевно ползва саинитарно хигиенни материали, доходите му се 

формират единствено от инвалидна пенсия – отпуска 500 лв. за задоволяване 

на основни жизнени. и комунално-битови потребности; 



169. ВЪЛКО ИЛИЕВ ВЪЛКОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна,ж.к.”Маладост” бл. 118, вх. 2, ет. 3, ап. 8 молба вх.№ ЗР-7-

94.В/12/14.06.2007 г. – лицето има определени 75 % ТНР, страда от хронични 

заболявания, доходите му се формират единствено от инвалидна пенсия – 

отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени. и комунално-битови 

потребности; 

170. ЖАНЕТ БОРИСОВА ЩЕРЕВА – ПЕЙЧЕВА – ЕГН - 

**********, гр. Варна, ул. Веслец” 29, ет. 3, ап. 6 молба вх. № ОС-7-

94.Ж(4)30.07.07 г. – в следствие на пожар домът на лицето изгорял напълно, 

лицето с четирите си деца обитават единствената оцеляла стая в избеното 

помещение – 1000 лв. . за задоволяване на основни жизнени. и комунално-

битови потребности; 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 

РЕШЕНИЕ № РЕШЕНИЕ № № 5209-10(56)/02, 03.08.2007 г. 

1. ИВЕЛИН СТАНЧЕВ ТОДОРОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Вл.Варненчик" бл.407, вх.9, ет.3, ап.145, молба вх.№ ОС-6-

94.И/21/20.10.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ 

се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

2. ДОНКА РАЧЕВА ИВАНОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

бул."Сливница" № 170, молба вх.№ ОС-7-94.Д/1/05.01.2007 г. – ОТКАЗ, 

лицето не е открито на посочения адрес и не може да бъде изготвен социален 

доклад; 

3. ДЕМИР МИХАЙЛОВ АТАНАСОВ – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Станислав Доспевски" № 7, молба вх.№ РД-7-

94.Д/10/16.01.2007 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. САШО ТРИФОНОВ КОСТОВ – ЕГН **********, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.404, вх.15, ет.5, ап.22, молба вх.№ – 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. СВЕТЛА АСЕНОВА АНГЕЛОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Ал. Василев" № 55, молба вх.№ ОС-7-94.С/8/08.02.2007 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); 

6. ГАНКА ИЛИЕВА САШЕВА – ЕГН **********, с.Каменар, 

ул."Люляк" № 8, молба вх.№ СДЖ-7-94.Г/6/19.02.207 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); 

7. МАКСИМ САНДОВ ТОДОРОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Боян Илиев" № 2, молба вх.№ РД-7-94.М/27/19.01.2007 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); 

8. ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ДАНАИЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Светослав Минков" № 44, молба вх.№ СДЖ-6-

94.В/24/07.11.2006 г. – ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ 

се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

9. ИВАН АЛЕКСИЕВ ЧЕРКЕЗОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

кв."Аспарухово", ул."Джузепе Гарибалди" № 2, молба вх.№ СДЖ-6-

94.И/21/25.09.2006 г. – ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ 

се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

10. ХРИСТО САШОВ АСЕНОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Боян Илиев" № 2, молба вх.№ СДЖ-6-94.Х/3/25.09.2006 г. – ОТКАЗ, тъй 

като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 

ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на 

инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. 

жизнено важни потребности на лицата и семействата); 

11. СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТКОВ – ЕГН **********, гр.Варна, 

кв"Аспарухово", ул."Кирил и Методий" № 141, молба вх.№ РД-6-

94.С/347/02.11.2006 г. – ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ 

се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

12. НЕФИЙЗЕ ОСМАНОВА ИСМАИЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл. Варненчик", ул."Боян Илиев" № 5А, молба вх.№ РД-6-



94.Н/128/18.09.2006 г. – ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ 

се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

13. БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.304, в.7, ет.6, ап.107, молба вх.№ РД-6-

94.Б/73/14.11.2006 г. – ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ 

се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 

лицата и семействата); 

14. АНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

с.Константиново, местност "Припек" 36, молба вх.№ РД-7-

94.А/129/22.05.2007 г. – ОТКАЗ; през м.май 2007 г. на основание чл.16, ал.1 

от ППЗСП лицето е подпомогнато от Дирекция "Социално подпомагане"-

Варна; 

15. ГЮЛЮЗАР КЯМИЛ МУСТАФА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Александър Василев" № 2, молба вх.№ РД-6-94.Г/198/30.11.2006 г. – 

ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване 

на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. 

жизнено важни потребности на лицата и семействата); 

16. РУМЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Дрин" № 1, вх.Д, ап.49, молба вх.№ РД-7-94.Р/91/15.05.2007 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); 

17. СИМЕОН СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ – ЕГН**********, 

гр.Варна, ул."Тодор Влайков" № 55, бл.12, вх.В, молба вх.№ СДЖ-7-

94.С/15/25.04.2007 г. – ОТКАЗ, лицето не е открито на посочения адрес и не 

може да бъде изготвен социален доклад; 

18. ЛИЛЯНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. "Вл. Варненчик", ул."Гургулят" № 27, молба вх.№ РД-7-

94.Л/43/15.05.2007 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); 

19. СЕВДА ИЛИЕВА МАРИНОВА – ЕГН **********, с.Каменар, 

ул."Калина" № 74, молба вх.№ РД-7-94.С/161/21.05.2007 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); 

20. ЖУЛИЕТА ЕМИЛОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Момина сълза" № 13, молба вх.№ РД-7-94.Ж/27/21.05.2007 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); 

21. ТОДОР РАЧКОВ МАРИНОВ – ЕГН **********, с. Каменар, 

ул."Невен" № 66, молба вх.№ ОС-7-94.Т/9/08.05.2007 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); 

22. ГИНКА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. "Вл.Варненчик", ул."Гургулят" № 21, молба вх.№ ОС-7-

94.Г/6/26.04.2007 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); 

23. ЕЛЕНА НИКОЛОВА КУРТЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

жк "Изгрев" бл.38, ап.35, молба вх.№СДЖ-7-94.Е/9/16.04.2007 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); 

24. ЛИЛЯНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Прилеп" № 6, ет.4, ап.16, молба вх.№ СДЖ-7-94.Л/2/07.05.2007 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); 

25. КАТЕРИНА ДИМОВА ИВАНОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, ул."Кап. Райчо" № 93, ап.136, молба вх.№ СДЖ-7-94.К/6/13.03.2007 

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); 

26. ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА – ЕГН **********, 

гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Антон Франгя" № 36, молба вх.№ РД-7-

94.Е/57/15.05.2007 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); 

27. ПЕТРАНКА ИВАНОВА КИРОВА – ЕГН **********, гр.Варна, 

ул."Доброволци" № 13, ет.3, ап.7, молба вх.№ РД-7-94.П/72/16.05.2007 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); 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
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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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 

- материално стимулиране на спортисти и треньори за постигнати 

високи резултати на Световни и Европейски първенства; 

- актуализация на Бюджет 2007 г. 

- актуализация на “Програма за ремонт и изграждане на общинска 

спортна база през 2007 г.” 

 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК “Младежки дейности и спорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5211-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и 

чл.14 във връзка с чл.1, т.2 и чл.2 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по докладна записка с вх. 

№ МДС-7-9302(33)12.06.07г., Общински съвет – Варна решава да отпусне 

сумата от 1 300 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 

резултати на Станислав Райков Ламбев за постигнато II и III място на 

Европейско първенство по лека атлетика. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 



Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2007 г. 

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2007 г., Общински съвет – Варна 

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

горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5212-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, 

чл.11 и чл. 14 във връзка с чл.1, т.2 от Наредбата за материално стимулиране 

на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по докладна записка с вх. 

№ МДС-7-9302(33)12.06.07г., Общински съвет – Варна решава да отпусне 

сумата от 1 040 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 

резултати на Цонка Господинова Лазарова, като личен треньор на 

Станислав Райков Ламбев за постигнато II и III място на Европейско 

първенство по лека атлетика. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2007 г. 

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2007 г., Общински съвет – Варна 

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

горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5213-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11, чл. 

12 и чл.14 във връзка с чл.1, т.2 и чл.2 от Наредбата за материално 

стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица 

постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски първенства, 

Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по докладна 

записка с вх. № ОС-7-9303(72)10.07.07г., Общински съвет – Варна решава да 

отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 



спортни резултати на Стела Алдомирова Енева за постигнато III-то място 

на Европейско първенство по вдигане на тежести за хора с увреждания. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2007 г. 

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2007 г., Общински съвет – Варна 

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

горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5214-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, 

чл.11 и чл. 14 във връзка с чл.1, т.2 от Наредбата за материално стимулиране 

на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по докладна записка с вх. 

№ ОС-7-9303(72)10.07.07г., Общински съвет – Варна решава да отпусне 

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

резултати на Спас Стефанов Спасов, като личен треньор на Стела 

Алдомирова Енева за постигнато III-то място на Европейско първенство по 

вдигане на тежести за хора с увреждания. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2007 г. 

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2007 г., Общински съвет – Варна 

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

горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 



5215-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 от ЗМСМА, чл.11 и 

чл.14 във връзка с чл.1, т.2 и чл.2 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по докладна записка с вх. 

№ МДС-7-3500(203)30.07.07г. от Председателя на ТК “Черно море – Елит”, 

Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 2 340 лв. за 

материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Григор 

Димитров Димитров европейски шампион по тенис на корт в своята 

възрастова група – до 16 години. Състезанието е проведено в Москва. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2007 г. 

На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2007 г., Общински съвет – Варна 

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

горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5216-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 

и чл. 14 във връзка с чл.1, т.2 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по докладна записка с вх. 

№ МДС-7-3500(203)30.07.07г. от Председателя на ТК “Черно море – Елит”, 

Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 870 лв. за 

материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати 

на Димитър Димитров Господинов, като личен треньор по тенис на корт на 

Григор Димитров Димитров, европейски шампион в своята възрастова група 

– до 16 години. Състезанието е проведено в Москва. 

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

средства в т.8 на общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2007 г. 



На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

Европейски купи и Световни рекорди през 2007 г., Общински съвет – Варна 

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

горепосоченото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5217-11. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с актуализацията на Програма “Спорт 

2007” и поради отпадането на Ветроходна регата “Исторически морета 2008” 

и освобождаването на средства от други отпаднали прояви, Общински съвет 

Варна решава остатъкът от 114 093,41 да се насочи към други точки от 

Програма “Спорт 2007” и изменя Програма “Спорт 2007”, както следва: 

I. т. ІХ, 6 Международна дейност от Програма “Спорт 2007” се допълва 

със следните точки: 

6.1 Пътуване на училищни отбори по футбол до гр. Велс, Австрия - 5 

400 лв. 

6.2 Пътуване на общински отбори по тенис на маса, лека атлетика и 

футбол до гр. Аалборг, Дания за участие в младежки игри на побратимените 

градове, за нощувки по време на пътуването, спортни застраховки и 

закупуване на тениски с логото на Община Варна - 22 000 лв. 

II. Сумата по т. ІХ, 6 от 31 500 лв. да стане 58 900 лв. 

III. Към т. ХV Резервен фонд да се прибавят 86 693, 71 лв. и Резервен 

фонд да стане от 21 600 лв. на 111 693, 71 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5218-11-1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 12 и ал. 2 във връзка с 

чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1 от Наредба за условията и реда 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 

и извънбюджетните сметки на Община Варна и във връзка с актуализацията 

на “Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна база през 2007 г.” 

с цел попълване на спортното оборудване, Общински съвет Варна решава да 

се допълни “Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна база 

през 2007 г.” със следните нови позиции: 

1. Основен ремонт на комбинираната спортна и детска площадка в 

район Приморски, кв. Чайка, между блокове 16, 17, 18, 19, 21, 22 и частно 

училище “Малкия принц”. 

- до 48 000 лв. 

2. Закупуване на учебни лодки за гребане и ветроходство. 

- 50 000 лв. 



3. За изграждане на спортни площадки в 1-ва и 4-та езикови гимназии. 

- 30 000 лв. 

4. За оборудване на училищни спортни салони с фитнес уреди. 

- 45 000 лв. 

5. Ремонт на спортна база за хора с увреждания в р-н “Младост” до бл. 

35 

- 35 000 лв. 

6. Фонд “Резервен” 

- 42 000 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

5218-11-2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 12 и ал. 2 във връзка с 

чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 

и извънбюджетните сметки на Община Варна и във връзка с актуализацията 

на “Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна база през 2007 

г.”, Общински съвет Варна решава Бюджета на “Програма за ремонт и 

изграждане на общинска спортна база през 2007 г.” да бъде завишен от 7 568 

000 лв. на 7 813 000 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

 

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Обществен ред и сигурност” относно: 

- изменение и допълнение в “Наредба за обществен ред и сигурност”. 

Докл.: Хр. ДОСЕВ – Председател ПК “Обществен ред с сигурност” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5219-12. На основание чл. 79 от АПК, чл. 21,ал. 2 във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 13 и г. 23 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОС-7-9302/51/02.03.2007 г., Общински съвет - Варна 

отменя Наредбата за обществения ред, приета с решение на Общински съвет 

№ 499-7/12/05.05.2004 г., изменена и допълнена с решение на Общински 

съвет № 637-8/13/03,09.06.2004 г. и № 4124-16/43/12.07.2006 г. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

5220-12. На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОС-7-9302/51/02.03.2007 г., Общински съвет - 

Варна приема “Наредба за обществения ред”, съгласно приложение и 

съгласно решение на Общинския съвет № 4925-13(53)/25.04.2007 г. 

До влизане в сила на новата Наредба за обществения ред да действат 

разпоредбите на досегашната Наредба за обществения ред. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Наименования” относно: 

- допълване на Наредбата за именуване и преименуване на обекти с 

общинско значение на територията на Община Варна; 

- именуване на улици. 

 

Докл.: Г. ДЮЛГЕРОВ – Председател ВрК “Наименования” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5221-13. На основание чл. 79 от АПК, чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна допълва Наредба за 

именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на 

Община Варна, като създава като нови т. 3 и т. 4 към чл. 12, ал. 2, а именно: 

Т. 3. На заседанието на комисията да присъстват представители на 

вносителя и на съответната районна администрация по компетентност. 

Т. 4. Обектът, подлежащ на именуване /преименуване/ е реално 

създаден /открит, отворен/ и може да се ползва по предназначение. 

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

 

5222-13. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на район "Аспарухово" при Община Варна с вх. № ОС-7-

1000/61/22.06.2007г., Общински съвет-Варна именува улица в кв. Галата, 

очертана с о.т. 10 до о.т. 56 с наименованието улица "Морски бриз". 

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

 

5223-13. На основание чл. 21,ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на район "Владислав Варненчик" при Община Варна с вх. № ОС-7-



1000/53/02.06.2007г., Общински съвет-Варна именува улицата, очертана с о.т. 

94 и о.т. 82 с наименованието улица "Коево". 

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

 

5224-13. На основание чл. 21,ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на район "Младост" при Община Варна с вх. № ОС-7-

1000/57/12.06.2007г., Общински съвет-Варна именува улицата, очертана с 

начална о.т. 105, о.т. 104, о.т. 103, о.т. 102 и крайна о.т. 101 с 

наименованието улица "Владимир Висоцки". 

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

 

5225-13. На основание чл. 21,ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на район "Владислав Варненчик" при Община Варна с вх. № ОС-7-

1000/53/02.06.2007г., Общински съвет-Варна именува улицата очертана с о.т. 

203 – о.т. 111 до о.т. 67, с наименованието улица "Димитър Пешев". 

 

5226-13. На основание чл. 21,ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на Председателя на Общинския съвет – Варна и на кмета на район "Младост" 

при Община Варна с вх. № ОС-7-1000/68/25.07.2007г., Общински съвет-

Варна именува улицата, очертана с начални от о.т.53, о.т. 347, о.т. 55, о.т. 

258, о.т. 367, о.т. 366, о.т. 365, о.т. 364, о.т. 307, о.т. 305, о.т. 304 и крайна о.т. 

84 с наименованието улица "Хан Севар". 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

5227-13. На основание чл. 21,ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на район "Младост" при Община Варна с вх. № ОС-6-

1000/78/15.03.2007г., Общински съвет-Варна именува улицата, очертана с 

начална от о.т.137, о.т. 187, о.т. 191, о.т. 192 о.т. 287 и крайна о.т. 193 с 

наименованието улица "Цар Гаврил Радомир". 

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

 

5228-13. На основание чл. 21,ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на район "Младост" при Община Варна с вх. № ОС-6-

1000/78/01.06.2007г., Общински съвет-Варна именува улицата, очертана с 

начална о.т.141, о.т. 144, о.т. 145, о.т. 185 о.т. 179 и крайна о.т. 213 на бул. 

”Цар Освободител” с наименованието улица "Цар Светослав Тертер". 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 

- приемане условия и начин на образуване на средствата за работна 

заплата в “Градски транспорт” ЕАД. 

 

 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ПК “Транспорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 29 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

5229-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и § 7, ал. 2 от 

Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските 

дружества с над 50 % на 100 държавно или общинско участие в капитала 

през 2007 г., във връзка с писмо с вх. № ОС-7-2600/68/17.07.2007 г. от 

Прокуриста на “Градски транспорт” ЕАД – Варна и в изпълнение на решение 

№ 5072-8, т. 1 /55/13.06.2007 г. на ОбС – Варна, Общински съвет – Варна 

приема следните условия и начин на образуване на средствата за работна 

заплата в “Градски транспорт” ЕАД: Общата сума на начислените средства за 

работна заплата се определят в зависимост от динамиката на общо приходи 

от дейността. С процента на увеличение/ намаление/ на общо приходи от 

дейността се увеличава / намалява/ сумата на начислените средства за 

работна заплата. Общата сума, подлежаща на изплащане за съответния 

месец, може да бъде равна или по-ниска от размера на средствата за работна 

заплата, определени съобразно динамиката на общо приходи от дейността. 

Настоящият ред за образуване на средствата за работни заплати е разработен 



в изпълнение на горепосоченото решение на Общински съвет – Варна и 

следва да се прилага от 01.08.2007 г. до 31.03.2008 г. 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО:Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна 

вх. № Д-4-9200(79)/12.07.2007 г. относно определяне цените от 01.02.2007 

г.на депониране, рекултивация и мониторинг на твърди битови отпадъци 

/ТБО/ за ДЕПО в с. Въглен – Община Аксаково, съгласно Договор № Д-4-

9200(79)/30.04.2004 г. 

 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – член на ПК “Благоустройство и комунални 

дейности” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5230-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна допълва свое решение № 5076–9 по 

Протокол № 55/13.06.2007год. в следния смисъл: 

1.След думите “Без ДДС” в цитираното решение, се добавя следния 

текст: “ Цената за депониране на ТБО в размер на 3.90 лв. за 1 куб.м. без ДДС 

, включва: 

 цена за депониране - 2.33 лв. 

 цена за рекултивация – 1.54 лв. 

 цена за мониторинг – 0.03 лв. 

Средствата за депониране се превеждат на фирмата изпълнител - 

“Спартак Таксим“ ООД, а за рекултивация и мониторинг - по сметка на 

Община Аксаково , собственик на депото в с.Въглен . 

Промените по настоящото решение да бъдат отразени в подписания 

анекс № Д–4-9200/79/26.06.2007 год. към Договор № Д–4-9200/79/30.04.2004 

год. между Община Варна и “Спартак Таксим “ ООД.” 

2. Към приетото решение №5076 – 9 по Протокол № 55/13.06.2007год., 

се добавя ново изречение, както следва: 



“До 01.02.2007 г. дължимите средства от Община Варна за 

рекултивация и мониторинг да бъдат изплатени на собственика на депо 

с.Въглен – Община Аксаково, съгласно Договор № Д–4-9200/79/30.04.2004 

г.” 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

  



 

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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: 

- създаване на Общинско предприятие “Спорт за всички”, като 

специализирано звено за управление на общински спортно-развлекателни 

съоръжения за свободно време с 56 души персонал и бюджет в размер на 350 

000 лв. до края на 2007 г. 

 

Докл.: Я. КОРЕНЧЕВ – Председател ВрК “Структури и общинска 

администрация” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5231-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 1 от 

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

9302/55/17.07.2007 г., Общински съвет – Варна: 

1. Приема Правилник за осъществяване на дейността на Общинско 

предприятие “Спорт за всички”, в съответствие с разпоредбите на чл. 52, ал. 

2 от ЗОС, съгласно приложение № 1. 

2. Приема организационна структура с длъжностно разписание на 

Общинско предприятие “Спорт за всички”, съгласно приложение № 2. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ” 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) Общинско предприятие „Спорт за всички” се създава, 

преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Варна. 

(2) ОП „Спорт за всички” е специализирано звено на общината за 

управление на общински спортно-развлекателни съоръжения за свободното 

време на гражданите, предоставени му със заповед на Кмета на Община 

Варна, след решение на Общински съвет – Варна. 

(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява 

дейността си от името на Община Варна, в рамките на предоставените му 

пълномощия. 

(4) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на 

настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за 

общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Варна. 

(5) Общинското предприятие осъществява дейността си под 

наименованието „Спорт за всички” на адрес …………………… 

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 2 Предмет на дейността на Общинско предприятие „Спорт за 

всички” е: Експлоатация, организация на ползването, поддръжка и ремонт на 

общински спортно-развлекателни съоръжения за свободното време. 

Чл. 3 Общинското предприятие може да променя предмета си на 

дейност с решение на Общински съвет. 

III. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Чл. 4 Общински съвет приема бюджетната сметка и отчета на 

общинското предприятие. 

Чл. 5 Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се 

осъществява от Дирекция „Финанси и бюджет”. 

Чл. 6 Цялостният контрол на дейността на Общинско предприятие 

„Спорт за всички” се осъществява от Кмета на Община Варна. Със заповед 

той може да делегира своите права на други дирекции. 

Чл. 7 Достъпът до всички спортни и развлекателни съоръжения е 

безплатен. 

Чл. 8 Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички 

данъци, такси, вноски и др., съгласно действащата нормативна уредба. 

Чл. 9 Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност 

съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна 

политика на Община варна. 



Чл. 10 Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения с 

бюджетната сметка годишен бюджетен кредит. Доставката на стоки, услуги и 

извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване на 

разпоредбите на ЗОП. 

Чл. 12. Приходите от продажба на безалкохолни напитки, закуски и 

сладкарски изделия и от наеми за търговска площ постъпват по приходната 

сметка на общинското предприятие, след което се внасят по сметката на 

Община Варна. 

Чл. 13 Управителят и главният счетоводител носят солидарна 

отговорност за допуснати нарушения на действащите нормативни актове. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 14 Общинското предприятие се ръководи и представлява от 

управител. 

Чл. 15 Кметът на Община Варна назначава управителя на общинското 

предприятие след проведен конкурс и сключва индивидуален трудов договор 

с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда. 

Чл. 16 Управителят организира и управлява дейността на 

предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на 

Общински съвет и заповедите на Кмета на общината. 

Чл. 17 За упражняване на своите правомощия управителят на 

Общинското предприятие издава заповеди. 

Чл. 18 Управителят назначава, преназначава и освобождава 

работниците и служителите на предприятието и урежда трудовите 

правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда, с изключение на главния 

счетоводител, който се назначава от Кмета на Общината. 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УПРАВИТЕЛЯ 

Чл. 19 Управлява предоставеното му общинско имущество с грижа на 

добър стопанин. 

Чл. 20 Осигурява материали, консумативи, оборудване и специалисти 

за поддръжка на предоставената му база. 

Чл. 21 При извършване на строително-монтажни и ремонтни работи, 

управителят следи за тяхното качествено и своевременно изпълнение, като 

оказва съдействие на инвеститорския контрол. 

Чл. 22 Разработва ежегодна програма за текущ и основен ремонт и 

отчита изпълнението й пред директора на дирекция „Младежки дейности и 

спорт”. 

Чл. 23 Отговаря за регламентирането, организирането и контрола на 

достъпа и безплатното ползване на съоръженията от населението. 

Чл. 24 Съгласувано с директора на дирекция „Младежки дейности и 

спорт”, предоставя съоръженията за провеждане на организирани прояви за 

свободното време. 

Чл. 25 Изготвя Правилник за вътрешния ред, вътрешни правила за 

организация на работната заплата и щатно разписание, съгласувано с 



директора на дирекция „Младежки дейности и спорт” и го представя за 

утвърждаване от Кмета на Община Варна. 

Чл. 26 Организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието 

и го представлява пред контролните органи. 

Чл. 27 Отговаря за своевременното събиране на вземанията на 

предприятието. 

Чл. 28 Сключва договори с трети лица само за дейности, за които няма 

постоянно нает специалист. 

VI. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Чл. 29 Организационно-управленската структура и численият състав на 

предприятието е съгласно приложение, което е неотменна част от настоящия 

правилник и се утвърждава от Общински съвет, а длъжностното разписание – 

от Кмета на Общината. 

Чл. 30 Със своя заповед Кметът на Община Варна предоставя на 

управителя на Общинско предприятие „Спорт за всички” общински бази за 

управление. 

Чл. 30 При осъществяване на дейността си, управителят съгласува 

действията си със съответните компетентни дирекции и други общински 

звена. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 31. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост и влиза в сила от момента на приемането 

му от Общински съвет – Варна. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка седемнадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на Председателя на Общински съвет – 

Варна и Кмета на Община Варна за подписване на договор между Sail 

Training International от една страна и Община Варна и Общински съвет – 

Варна от друга страна във връзка с провеждането на регатата “Тол шипс 

рейсис Интернешънъл Лимитид” през 2010 г. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

5232-17. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

10, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, 15 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна и Кмета на Община 

Варна да подпишат договор между Sail Training International от една страна и 

Община Варна и Общински съвет – Варна от друга страна за основните права 

и задължения на Община Варна, включително финансовите условия за 

провеждане на регатата, във връзка с определянето на гр. Варна като едно от 

пристанищата – домакини на регатата “Тол шипс рейсис Интернешънъл 

Лимитид”през 2010 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ   



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка осемнадесета  от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на “Варна-Ефкон” ООД за участие в Общото събрание на 

съдружниците, насрочено за 07.08.2007 г. и гласуване по точките от дневния 

ред. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5233-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 2 от ЗМСМА, чл. 7 от 

НРУПСЧОВКТ, във връзка с предложени на Кмета на Община Варна вх. № 

РД-7-2600(479)/18.07.2007 г., Общински съвет – Варна упълномощава 

представителя на Община Варна в общото събрание на “Варна-Ефкон” ООД, 

Николай Филев Джагаров да участва в общото събрание на дружеството на 

07.08.2007 г. и да гласува “за” за следните решения от представения дневен 

ред: 

1. По точка първа от представения дневен ред: да гласува “за” 

разглеждане и одобряване на офертата на АД “ЕФКОН АГ”, създадено и 

регистрирано в търговския регистър на Република Австрия, фирмен № 

FN116303i, със седалище и адрес на управление: 8045 Грац, ул. “Андрицер 

Райхщрасе” № 66 за доставка на система за видеонаблюдение за Община 

Варна; 

2. По точка втора от представения дневен ред: да гласува “за” 

упълномощаване на Управителя на дружеството да изпрати писмена поръчка 

по представената оферта за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и 

поддръжка на система за видеонаблюдение за Община Варна до АД “ЕФКОН 

АГ”, създадено и регистрирано в търговския регистър на Република Австрия, 



фирмен № FN116303i, със седалище и адрес на управление: 8045 Грац, ул. 

“Андрицер Райхщрасе” № 66, да нареди преводи по изпълнение на 

поръчката, както и да извърши всички необходими правни и и фактически 

действия по нейното изпълнение; 

3. По точка трета от представения дневен ред: да гласува “за” при 

постъпване на целева субсидия за нейното одобряване и разходване; 

4. По точка четвърта от представения дневен ред: да гласува “за” 

склюване на договор между “Варна – Ефкон” ООД и МВР за калибриране, 

поддръжка, настройка и всички други необходими дейности по обслужване 

на изградената система за видеонаблюдение на територията на Община 

Варна; 

5. По точка пета от представения дневен ред: да гласува “за” 

определяне на допълнителен паричен фонд – фонд “общи резерви”; 

6. По точка шеста от представения дневен ред “РАЗНИ”: да гласува 

“за” по текущите въпроси, свързани с реализацията на проекта за изграждане 

на система за видеонаблюдение на територията на Община Варна; 

7. Да гласува както намери за добре по текущите въпроси, свързани с 

реализацията на проекта за изграждане на система за видеонаблюдение на 

територията на Община Варна при провеждане на извънредно общо събрание 

на друеството между сесиите на Общински съвет – Варна, като незабавно 

уведоми за това Общински съвет с цел потвърждаване на взетото решение от 

общото събрание. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

5234-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава сумата приета с Решение № 4780-2(52)/16.03.2007 г. по 

приложение № 4, от Строителната програма на Община Варна, дейност 629 

“Други дейности по опазване на околната среда”, § 52 “Придобиване на 

ДМА” в размер на 1 000 000.00 лв., да бъде прехвърлена по § 43 “Субсидии 

за нефинансови предприятия”, Дейност 831 “Управление, контрол и 

регулиране на дейностите по транспорт и пътища” – Местни дейности, 

съгласно Единната бюджетна класификация на Министерство на финансите 

за 2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка деветнадесета  от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на заявление вх. № ОС-7-94.Д(28)/16.07.2007 

г. от общинския съветник д-р Делян Друмев относно прекратяване на 

изплащания на възнагражденията му като общински съветник, във връзка с 

чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО и съгласно чл. 21, ал. 3 и чл. 34 от ЗМСМА. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

5235-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна приема за сведение Заявление от общинския съветник д-р Делян 

Друмев с вх. № ОС-7-94.Д(28)/16.07.2007 г. относно прекратяване на 

изплащания на възнагражденията му като общински съветник, считано от 

06.08.2007 г., във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО и съгласно чл. 21, ал. 3 и 

чл. 34 от ЗМСМА. 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка двадесета  от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на Община Варна относно 

изпълнение на решенията на Общинския съвет – Варна от заседания № 

45/28.09.2006 г., № 46/11.10.2006 г., № 47/01.11.2006 г., № 48/22.11.2006 г., № 

49/20, 22.12.2006 г., № 50/24.01.2007 г. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

  

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

5236-20. На основание чл. 21, ал. 1, т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

37, ал. 4 от “Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-

Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация”, Общински съвет – Варна приема за сведение отчета от 

Кмета на Община Варна вх. № ОС-7-9302(174)/31.07.2007 г. относно 

изпълнение на решенията на Общински съвет-Варна от заседания № 

45/28.09.2006 год., № 46/11.10.2006 год., № 47/01.11.2006 год., № 

48/22.11.2006 год., № 49/20,22.12.2006 год. и № 50/24.01.2007 год., съгласно 

приложение. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка двадесет и първа  от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно 

полагаем платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – 

Варна. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

5237-21. На основание чл. 155 и чл. 156, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 

26, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и решение № 2164-2/45/29.09.1999 год., 

Общински съвет - Варна дава съгласие Председателят на Общинския съвет да 

ползва полагаем платен годишен отпуск от 20.08.2007 год. до 10.09.2007 год. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ  

 

 

  



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 

№ 56/02,03.08.2007 г. 

по точка двадесет и втора  от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

- даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 

“ДКЦ V – Варна Св. Екатерина” ЕООД и съгласуване на комисия за 

самооценяване. 

- поправка на фактическа грешка в решение № 5067-6/55/13.06.2006 г. 

- отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ. 

 

Докл.: д-р Ив. БОЯДЖИЕВ – член на ПК “Здравеопазване” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

5238-22. На основание на чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от 

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

методиката на акредитация на лечебните заведение и по докладна записка с 

вх. № ОС-7-9903/27/10.07.2007г. от управителя на “ДКЦ V Варна Света 

Екатерина” ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие за провеждане на 

акредитационна процедура на “ДКЦ V Варна Света Екатерина” ЕООД и 

съгласува комисия по самооценяване в следния състав: 

Председател: д-р Росица Миткова – интернист, нефролог 

Членове: д-р Лидия Друмева – лаборантен лекар 

д-р Силвия Йорданова – рентгенолог 

д-р Златка Кирилова – физиотерапевт 

Галина Христова – главен счетоводител 

Драгомира Иванова – главна медицинска сестра 

Петя Атанасова – старша медицинска сестра 

Яна Николова – технически секретар 

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

 



5239-22. На основание чл.62, ал.2 АПК и във връзка с писмо с вх. № 

ОС-7-9303/68/03.07.2007г. от Директора на Дирекция “Здравно развитие” при 

Община Варна, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 

фактическа грешка в т. 101 и т. 29 на Приложение към решение № 5067-

6/55/13.06.2006г. на Общински съвет Варна, както следва: 

- в т.101 вместо израза “Николинка Димитрова Димитрова, ЕГН: 

**********, гр. Варна, ул. "Кукуш" 12, молба вх. № ЗР -6-94.Н/32/27.11.2006 

г.... “, да се чете “Николинка Димитрова Димитрова, ЕГН: **********, гр. 

Варна, ул. "Кукуш" 12, молба вх. № ЗР -6-94.Н/32/27.11.2006 г.....” 

- в т. 29 вместо израза “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....”, да се чете: “Гинка Кръстева Гергевска, ЕГН: 

4401301090, 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....” 

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

 

5240-22. 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 – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

5241-22. 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 – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 

РЕШЕНИЕ № 5240-22(56)/02, 03.08.2007 г. 

1. Теодора Росенова Пенчева, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Софроний Врачански” № 39, вх.Б, ет.3, ап. 14, молба вх. № РД-7-

94.Т/6/11.04.2007 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, които не 

се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът й Ростислав Росенов 

Пенчев, ЕГН:**********. Същият е с диагноза: Двустранна 

бронхопневмония. 

2. Благой Любенов Драганов, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Петко Напетов” № 42, молба вх. № РД-7-94.Б/31/10.04.2007 г. - 300 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, консумативи и диетично хранене, които 

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



Панкреатитис акута некротика-статус пост операционем. Евентрацио пост 

оператива. Фистула паретис абдоминис. 

3. Тензиле Рафедова Азизова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

Аспарухово, ж.к. “Дружба” бл. 18, вх.В, ап. 25, молба вх. № ЗР-7-

94.Т/5/02.04.2007 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, които не 

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

след ПТП. Съчетана травма. Мозъчно сътресение. Сублуксация С2-3. 

Фрактура на типично място на десния радиус. Рецидивиращо депресивно 

разстройство. 

4. Стефан Ценов Ганчев, ЕГН: **********, гр. Варна, бул. 

“Сливница” № 72, вх.В, ап.1, ет.1, молба вх. № РД-7-94.С/97/28.03.2007 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Захарен диабет тип II. 

Диабетна полиневропатия, ретинопатия и макроангиопатия. ИБС. АП при 

усилие II ф.к. Състояние след троен АКБ/2004г./ и перкутарна 

трансломенална коронарна алопластика. Пристъпно предсърдно мъждене.ХБ 

III .ст. Гонартрозис билатералис. Спондилозис лумбалис. 

5. Даниела Балчева Христова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Възраждане” бл. 69, вх.3 ет.2, ап.53, молба вх. № РД-7-94.Д/59/16.03.2007 г. 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Рекурентно депресивно 

разстройство.Тежък дептресивен епизод. Аденовирусна пневмония в ляво. 

6. Иван Борисов Рафаилов, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Петко Напетов” № 37, молба вх. № РД-7-94.И/38/14.03.2007 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: БКБ. Остър пиелонефрит. 

Хроничен изострен гастрит . 

7. Рада Илиева Кирова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Петър 

Берон” № 12, молба вх. № РД-7-94.Р/64/26.03.2007 г. -150 лв. за закупуване 

на лекарствени средства и зъбни протези, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Непролиферативна диабетна 

ретинопатия и артефакия на двете очи. Захарен диабет II тип. 

Нефролитиаза.АХ II-III ст. Спондилоартроза. Двустранна гонартроза. 

8. Димитър Петров Михов, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Младост” 109, вх.3, ап. 41, молба вх. № РД-7-94.Д/66/23.03.2007 г. - 200 

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

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Карцином с неясна 

първична локализация. Множествени белодробни метастази. Двустранни 

плеврални изливи. Изразен фебрилно-интоксикационен синдром. 

9. Наталия Руменова Сидерова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. “Светослав Минков” № 18, молба вх. № РД-7-

94.Н/63/21.03.2007 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 



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

ст.ХОББ-бронхитна форма. Неврастенна невроза. 

10. Добринка Узунова Иванова, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. 

“Владиславово”, бл. 304, вх. 10, ет.4, ап. 155, молба вх. № РД-7-

94.Д/3/12.03.2007 г. - 300лв. за остеосинтезни средсва, които не се 

реимбурсират от НЗОК за майка й Станка Манолова Узунова 

ЕГН:**********. Същата е с диагноза: Счупване на бедрената шийка закрито 

в дясно. ИБС.ХБ III ст. Захарен диабет. 

11. Стелияна Петрова Желева, ЕГН: **********, гр. Варна, ж. к. 

“Младост”, бл. 155, ет.9, ап.56, молба вх. № РД-7-94.С/94/21.03.2007 г. – 200 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Обл.атеросклероза на долни 

крайници от II В ст.МСБ, състояние след ИМИ в БДСМА с остатъчна 

пирамидна симптоми в ляво. ХБ-III ст АА при ПМ.Органично тревожно 

разстройство. Автоимунен хипотиреоидизъм при тиреоидит на Хашимото. 

Варици на долни крайници 

12. Илия Тодоров Иванов, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Доброволци”, бл. 1, вх.1, ап.81, молба вх. № ЗР-7-94.И/10/15.03.2007 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ХОБ. ХБ II ст. Митрален 

клапен пролапс. Митрална инсуфициенция. Камерна екстрасистолия. 

Състояние след отзвучал депресивен епизод. ЗД II тип. 

13. Соня Веселинова Марчева, ЕГН:**********, гр. Варна, кв. “Вл. 

Варненчик”, бл. 32, вх.2, ет.1, ап.47, молба вх. № РД-7-94.С/62/19.02.2007 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хроничен салпингит и 

оофорит. 

14. Младен Сандов Михайлов, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. 

“Пробуда” № 227, молба вх. № РД-7-94.М/59/13.02.2007 г. - 150лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС.АП-II-III ст. ХОББ-

бронхитна форма. Двустранна метатуберкулозна пневмосклероза. 

15. Тодор Радев Стойков, ЕГН: **********, гр. Варна, ул.”Чинар” 

№ 12, молба вх. № РД-7-94.Т/7/01.02.2007 г. – 200 лв.за закупуване на 

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

Същият е с диагноза: Статус пост кератопластикам окули декстра. Артефакия 

окули утриускве. МСБ. Мултиинфарктна енцефалопатия.Псевдобулбарен и 

атактичен синдром. ХБ III ст.ИБС. Стабилна АП II ф.к.ХСН II ф.к.ХОББ-

смесена форма. 

16. Жечка Руменова Демирова , ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Княз Черказки” № 55, молба вх. № РД-7-94.Ж/3/06.02.2007 г. – 200 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Болест на Блойлер. 



17. Елена Василева Великова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Сава” № 419, молба вх. № ЗР-7-94.Е /8/07.03.2007 г. -200 лв. за закупуване 

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

Същата е с диагноза: Хипертонична сърдечна болест III ст. Стенокардия. 

Цироза на черен дроб. Захарен диабет II тип. 

18. Анка Атанасова Чакърова, ЕГН: **********, гр. Варна ул. 

“Пробуда” № 222, молба вх. № РД-7-94.А/73/09.03.2007 г. – 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХОББ-бронхитна форма. ХБ II 

ст.Захарен диабет тип II . 

19. Бинка Любенова Тодорова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Чонгора” № 12, молба вх. № РД-7-94.Б/20/01.03.2007 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Бронхиална астма. ХБ II ст. 

МСБ. Състояние след ИМИ. 

20. Силвия Тодорова Димова, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. 

“Вл. Варненчик” бл. 205, вх.3, ет.7, ап.94, молба вх. № РД-7-

94.С/88/15.03.2007 г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

диетично хранене, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за 

синът й Светослав Димитров Димитров ЕГН:**********. Същият е с 

диагноза: Хроничен вирусен хепатит В. Туберкулоза на трахеобронхиалните 

лимфни възли във фаза на инфилтриране/1994г./ 

21. Пламенка Каменова Петкова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Петко Стойнов” № 7 , молба вх. № РД-7-94.П/35/05.03.2007 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Състояние след счупване на 

левия крак. Остеопластика. Хр.остеопатия. 

22. Снежанка Николова Арбалиева, ЕГН: **********, гр. Варна, к-

с “Победа” бл. 10, ап. 84, молба вх. № ЗР-7-94.С/16/26.02.2006 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хипертонична болест II ст. 

23. Стефанка Михайлова Огнянова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Станислав Доспевски” № 1, молба вх. № РД-7-

94.С/70/26.02.2007 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

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

Пристъпна абс.аритмия при ПМ. Камерна екстрасистолия. Синусова 

тахикардия. Диастолна дисфункция. Дегенерация на макулите на двете очи. 

ХОББ-бронхитна форма. 

24. Атанаска Сашева Илиева, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к “Вл. 

Варненчик”, ул. “Боян Илиев” № 15, молба вх. № РД-7-94.А/55/22.02.2007 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Са гландуле маме декстри. 



Квандрантектомия маме декстри кум дисекцио лимфонодуле аксиле. 

Метастази. 

25. Кадир Сали Исмаил, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул. “Браила” № 14, молба вх. № ЗР-7-94.К/10/27.02.2007 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Атеросклерозис облитеранс. 

Облитерацио феморис синистра. Ампутацио феморис декстра. Ревматизъм 

безпристъпно протичане, неактивна фаза IV . Ревматичен сърдечен порок. 

Митрална инсуфициенция. СН-II-III ф.к. 

26. Михаил Маринов Стефанов, ЕГН: **********, гр. Варна ул. 

“Пробуда” № 174, молба вх. № РД-7-94.М/67/15.02.2007 г. - 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Болест на Бехтерев. 

Хипертонична сърдечна болест. ХТСН II-III фк. ХОББ-бронхитна форма. 

27. Димитър Радушев Савов, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. “Вл. 

Варненчик”, бл. 407, вх.13, ет.6, ап. 239, молба вх. № ЗР-7-94.Д/11/26.02.2007 

г. - 300 лв. за закупуване на остеосинтезни средства, които не се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Счупване на бедрената шийка 

закрито в ляво. 

28. Виолета Сашева Христова, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к 

“Вл. Варненчик”, ул. “Гургулят” № 34, молба вх. № РД-7-94.В/42/22.02.2007 

г. – 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, които не се или частично 

се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Конверзионно разстройство. 

29. Юсуф Хюсеинов Алиев, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. 

Варненчик”, бл. 202, вх.5, ет.2, ап. 128, молба вх. № РД-7-94.Ю/12/14.02.2007 

г.- 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се 

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

Недребноклетъчен карцином на бял дроб в ляво-Т2 NX MX. 

30. Емилия Сашева Симеонова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Пробуда” № 144, молба вх. № РД-7-94.Е/18/06.02.2007 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства и диетична храна, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Анифе Емилова Сашева 

ЕГН:**********. Същата е с диагноза: Камък в бъбрека-множество 

микролити в двата бъбрека. 

31. Росица Николова Станоева, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к 

“Вл. Варненчик”, бл. 22, вх.5, ет.1, ап.3, молба вх. № ЗР-7-94.Р/5/01.02.2007 г. 

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

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

Симптоматична, постравматична епилепсия. Дискоординационен синдром. 

Спондилоартрозис тораколумбалис ет лумбосакралис. 

32. Марин Йорданов Маринов, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Вл. Варненчик”, бл. 307, вх.10, ет.8, ап.50, молба вх. № ЗР-7-

94.М/15/21.02.2007 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства и 



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

съпругата му Димитричка Стоянова Маринова ЕГН: **********. Същата е с 

диагноза: Захарен диабет II тип. Диабетна полиневропатия. ХБ III ст. МСБ. 

Състояние след ИМИ в ТЛСМА. 

33. Желяза Димитрова Параскевова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 22, вх.9, ет.7, ап. 99, молба вх. № РД-6-

94.Ж/57/08.11.2006 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

диагноза: Състояние след фрактура на шийката на бедрената кост закрито в 

дясно. 

34. Живко Асенов Кабакчиев, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Браила” № 5а, молба вх. № ЗР-7-94.Е/12/24.04.2007 г. -300 лв. за закупуване 

на леща. Същият е с диагноза: Двустранна начална катаракта. Захарен диабет 

на перорална лечение. Диабетна полиневропатия и ретинопатия. 

35. Сюлейман Кемал Исмаил, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Горна студена” № 48,вх. Б, молба вх. № ЗР-7-94.С/5/24.01.2007 г. - 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: БКБ-чести бъбречни кризи. 

Фрактурам капитуле радии ет олекрании декстра. Артрозис кубити декс. 

Контрактура кубити декс. 

36. Стоянка Велкова Господинова, ЕГН:********** , гр. Варна, кв. 

“Владислав Варненчик”, бл. 207, вх.3, ет.1, ап. 72, молба вх. № РД-7-

94.С/26/17.01.2007 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

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

гландуле маме декстра-мастектомия. Фиброаденома гландуле маме синистра-

резекцио секторалис ХБ. Глаукома. ИБС. АП. 

37. Росица Кирилова Ставрева, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Вл. Варненчик”, ул. “Светослав Минков” № 36, молба вх. № РД-7-

94.Р/6/11.01.2007 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, които не 

се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Златина Росицова 

Ставрева ЕГН:**********. Същата е с диагноза: Дясностранна 

бронхопневмония. Алергичен дерматит. 

38. Вели Кемал Вели, ЕГН: **********, гр . Варна, 

ул.”Доброволнци”, бл.19, вх.19, ет.7, ап.90, молба вх. № РД-7-

94.В/7/15.01.2007 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

с диагноза: Са гландуле простате не опериран. ИБС. Миокарден инфаркт в 

хроничен стадий. 

39. Исмет Ибрямов Хасанов, ЕГН: **********г. гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. “Светослав Минков” № 30, молба вх. № РД-7-

94.И/5/15.01.2007 г. - 300 лв. за ортеза , рехабилитация и закупуване на 

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



Същият е с диагноза: Ст. пост фрактурам кондили латералис ет кондили 

медиалис тибие син. 

40. Петър Петров Куртев, ЕГН: **********, с. Константиново, 

ул.”Трети март” № 1, молба вх. № РД-6-94.П/203/21.12.2006 г. – 400 лв. за 

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

се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Са ректи Т3 Нх Мх Ж2. 

ХОББ-бронхитна форма. Захарен диабет тип 2. Диабетна полиневропатия. 

Деформираща спондилоза. Катаракта сенилис окули утриускве. 

41. Кирчо Асенов Маринов, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. 

“Георги Велчев” № 14, молба вх. № ЗР-6-94.К/32/01.11.2006 г. - 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Поясна дископатия Л4-5. 

Състояние след вродена луксация на лява тазобедрена става. 

42. Зюмбюлка Демирова Михайлова, ЕГН: ********** гр . Варна, 

ул. “Пробуда” № 176, молба вх. № СДЖ-7-94.З/5/15.02.2007 г. – 100 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХЛСН III ф.к.ИБС-стабилна 

АП II фк.ХБ III ст. ХОБ. Хроничен калкулозен холецистит. 

43. Иванка Александрова Демирова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

кв. “Владиславово”, бл. 302, вх.3, ет.5, ап. 25, молба вх. № РД-7-

94.И/22/13.02.2007 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

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

Рекурентно депресивно разстройство. Умерено тежък депресивен епизод. 

ХОББ-бронхитна форма. 

44. Светлана Пламенова Проданова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

кв. “Владиславово”, бл. 406, вх.16, ап.9 , молба вх. № РД-7-

94.С/55/12.02.2007 г. - 2000 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

диагноза: Ампутация на подбедрицата в дясно след вродена аневризма на 

десния крак. Състояние след емболизация, некроза, екзартикулация на 

дясното коляно. 

45. Алена Иванова Антонова, ЕГН: ********** , гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул. “Горна студена” № 58, молба вх. № ЗР-7-

94.А/16/12.02.2007 г. - 200 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря й Надя Аленова 

Иванова ЕГН: **********. Същата е с диагноза: Епилепсия. Бронхиална 

астма. 

46. Сашо Стефанов Младенов, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул. “Рожен” № 4, молба вх. № ЗР-7-94.С/11/12.02.2007 г. – 200 

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

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

тестис. Дискова херния. Депресивна невроза. 



47. Илия Александров Илиев, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул. “Розова долина” № 30, молба вх. № ЗР-7-94. 

И/3/22.01.2007 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства, които не се 

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

крании ет базеос крании. Контузио церебри градус гравис. Менингитис 

секундария. 

48. Роза Райкова Асенова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. “Гургулят” № 18, молба вх. № РД-7-94.Р/24/30.01.2007 г. 

– 100 лв. за закупуване на очила за синът й Алдин Ангелов Алдинов 

ЕГН:**********. Същият е с диагноза: Езотропия. Хиперметропичен 

астигматизъм на двете очи. Амблиопия на дясно око. 

49. Невяна Каменова Атанасова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. “Станислав Доспевски” № 7, молба вх. № ЗР-7-

94.Н/5/30.01.2007 г. - 100 лв. за закупуване на очила. Същата е с диагноза: 

Миопия. Дегенератива окули утриускве. 

50. Венета Христова Балтаджиева, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. 

“Пробуда” № 188, молба вх. № РД-7-94.В/23/26.01.2007 г.- 800 лв. за 

контролни прегледи, настройки и обучение в гр.София за синът й 

Александър Антонов Александров ЕГН: **********. Същият е с диагноза: 

Глухота, имплантация на слухово устройство. 

51. Зехра Ибрямова Ибрямова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул. “Рожен” № 5, молба вх. № ЗР-7-94.З/2/26.01.2007 г. - 100 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ III ст. МСБ. Състояние след 

ИМИ. Двустранна катаракта. 

52. Минчо Пейчев Петров, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

Владиславово”, бл. 214, вх.3, ет.7, ап. 86, молба вх. № РД-7-

94.М/45/26.01.2007 г. - 150лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

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

Миокарден инфаркт в хроничен стадий. Невритис нерви акустици-

практическа глухота. Дуоденална язва в ремисия. 

53. Илия Георгиев Иванов, ЕГН: ********** , гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, бл. 20, вх.7, ет. 6, ап. 17, молба вх. № РД-7-

94.И/11/29.01.2007 г. – 300 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

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

корнее пост кератитис херпетика окули утриускве.Катаракта окули 

утриускве. Електрокомбусцио мани синистри. 

54. Фатме Сюлейманова Сали, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Гургулят” № 25, молба вх. № РД-7-94.Ф/5/25.01.2007 г. - 100 лв. за 

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

се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ III ст.СН II фк. ИБС-

безболева форма. Амблиопия и стръбизъм на ляво око. Варици на долни 

крайници. 



55. Виолета Василева Симеонова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. “Светослав Минков” № 47, молба вх. № РД-7-

94.В/19/23.01.2007 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

й Юлия Здравкова Симеонова ЕГН:**********. Същата е с диагноза: 

Реактивен артрит. Сколиозис.Пес планус. 

56. Красимир Асенов Христов, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

Аспарухово, “Джузепе Гарибалди” № 11, молба вх. № ЗР-7-94.К/5/18.01.2007 

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

се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: МСБ. Състояние след ИМИ 

в ЛММХ и дясна окципитална област.Захарен диабет тип 2/на 

инсулин/.Диабетна ретинопатия и полиневропатия. Състояние след ЧМТ-

съдова травмена енцефалопатия. 

57. Пенка Тодорова Хараланова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, бл. 304, вх.11, ет.2, ап. 175, молба вх. № РД-7-

94.П/10/19.01.2007 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

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

фк. ИБС-ритъмна форма. Захарен диабет тип 2. Диабетна полиневропатия. 

58. Йордан Тодоров Дженев, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, бл. 24, вх.1, ет.9, ап.44, молба вх. № ЗР-7-94.Й/1/17.01.2007г. 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Интрацеребрален кръвоизлив в 

лява париетотемпорална област. Остатъчна десностранна,централна, 

латентна хемипареза. 

59. Цветелина Станчева Ангелова, ЕГН: **********, с. Каменар, 

ул. “Хан Кардам” бл.9, ет.2, ап.2, молба вх. № ЗР-7-94.Ц/5/08.06.2007 г. - 1500 

лв. за лечение в хипербарна оксегинация и медикаменти, които не се или 

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

вероятно вирусна генеза-палеоцеребеларен синдром. Конвекстен синдром. 

Епилепсия. 

60. Величка Димитрова Симеонова, ЕГН: **********, гр. Варна 

кв. “Аспарухово” ул. “Дружба” бл.5, вх.В, ап.25, таван, молба с вх. № ЗР-6-

94.В/18/31.10.2007 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

не се или частично се реимбурсират от НЗОК за синът й Димитър Симеонов 

Владимиров ЕГН: **********. Същият е с диагноза: Шизофрения-

параноидна форма, пристъпно-прогредиентно протичане. Халюцинаторно-

параноиден синдром. 

61. Георги Михайлов Михов, ЕГН: ********** гр. Варна, ул. 

“Тихомир” бл. 22, вх.А, ет.2, ап.6, молба с вх. № РД-6-94.Г/188/14.11.2006 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: АВ блок ІІІ ст. имплантиран 

постоянен електрокардиостимулатор. ИБС – АП при усилие ІІ ф.к. ХБ – ІІІ 

ст. 



62. Дарина Христова Иванова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Цар Освободител" № 21 /таван/, молба вх. № РД-6-94.Д/324/12.12.2006 г. -

 300 лв. за медикаменти и диетично хранене, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК за синът й Георги Борисов Иванов ЕГН: **********. 

Същият е с диагноза: Състояние след прекаран Вирусен хепатит А. 

Анемичен синдром. Двустранна нефролитиаза. 

63. Ана Наскова Атанасова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

Аспарухово, ул. “Калач” № 48, молба вх. № РД-7-94.А/67/05.03.2007 г. - 150 

лв. за медикаменти и диетично хранене, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Поясна дископатия-

парамедианна дискова херния l5-S1. Лумбосакрален полирадикулоневрит. 

64. Гергана Петрова Петрова, ЕГН:**********, гр. Варна, ул. “Д-р 

Селеменски”, бл.5, вх.Б, ет.5, ап. 29, молба ОС-7-94.Г/7/07.05.2007 г. - 300 

лв. за медикаменти и диетично хранене които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хондромалация на пателата 

/лява/. 

65. Реджеб Мустафа Реджеб, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Банат” № 13, молба вх. № ОС-7-94.Р/2/06.03.2007 г. -5000 лв. за 

трансплантация на бъбрек за синът му Мустафа Реджеб Реджеб, 

ЕГН:**********. Същият е с диагноза: Хроничен гломерулонефрит. 

Нефрозен синдром. ХБН – II степен. Симпотоматична хипертония и анемия. 

Остри ерозии на дванадесетопръстника. Ерезипелас крурис ет педис 

синистра. 

66. Сийка Христова Чакърова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Светослав Минков” № 34, молба вх. № ЗР-6-94.С/42/28.11.2006 г. - 150 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хеморагиечен мозъчен инсулт 

– интрацеребрален хематом в ДГМХ. ХБ III ст. Висока степен СМФ. 

Левостранна централна хемипареза. ИБС II-III ф.к. ХСН. 

67. Величка Великова Наскова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Светослав Минков” №51, молба вх.№ ЗР-6-94.В/20/16.11.2006г. - 150 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хистерична невроза. 

Паническо разтройство. Афективно разтросйство. Дъщеря и Мария 

Величкова Великова ЕГН:**********, е с диагноза: Епилепсия, 

генирализирани тонично – клонични гърчове, дъщеря и Снежа Янкова 

Желязкова ЕГН:**********, която е с диагноза: Епилепсия – чести големи 

епи припадъци. 

68. Сийка Василева Сашева, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Гургулят” №12, молба вх. № РД-7-94.С/1/03.01.2007 г. -150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хеморагичен мозъчен инсулт – 



интрацеребрален хематом в ЛГМХ с пробив във вентрикулната система. ХБ 

III ст. висока степен СМФ. Десностранна централна хемипареза. 

69. Маргарита Радева Георгиева, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ж.к.”Вл. Варненчик”, бл.202 вх.5 ет.9 ап.157, молба вх. № СДЖ-7-

94.М/26/12.06.2007 г. -250 лв. за закупуване на лекарствени средства, които 

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

ІІ фк. ХСН ІІфк. Двустранна коксартроза. ВБСН. Дискова херния L4 – L5 и 

L5 – S1. 

70. Димо Христов Стефанов, ЕГН: **********, гр. Варна, 

кв.”Аспарухово”, ул.”Горна студена” № 48, вх.А, ет.1, молба вх. № ЗР-7-

94.Д/5/23.01.2007 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства, които не 

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

Хипертонична болест II ст умерено висока степен. Медианна дискова херния. 

ХОББ – смесена форма. Депресивно разтройство. 

71. Ерджан Сали Хюсеин, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Княз 

Черказки” № 57, молба вх. № РД-7-94.Е/20/06.02.2007 г. - 300 лв. за 

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

се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Хронична бъбречна 

недостатъчност IVст. Хроничен пиелонефрит. Хипертонична болест III ст. 

Симптоматична анемия. 

72. Андрей Вълканов Рашков, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул.”Браила” № 33, молба вх. № ЗР-7-94.А/12/31.01.2007 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Медианна дискова херния на 

L5 – S1 с двустранен лумбосакрален радикулерен синдром. ХОББ – 

бронхитна форма. Хипертонична болест II ст. 

73. Мери Петкова Апостолова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Рали Мавридов” № 8, молба вх. № ЗР-6-94.М/54/16.10.2006 г. - 1000 

лв. за трансплантация на стволови клетки. Същата е с диагноза: 

Множественна склероза. Вертеброспинална форма хронично рецидивиращо 

протичане. Тежка долна спастична парапареза. Дискоординационен синдром. 

74. Сейде Акиф Хасан, ЕГН: **********, гр. Варна, 

кв.”Аспарухово”, ул.”Арда” №12, молба вх. № ЗР-6-94.С/34/27.10.2006 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Тревожно-депресивно 

разстройство със соматични симптоми. Астено-хиподепресивен синдром. ХБ 

II ст.Захарен диабет. 

75. Светла Костадинова Иванова-Танева, ЕГН: **********, гр. 

Варна ул.”Студентска” бл. 12, ет.17, ап.110, молба вх. № ЗР-7-

94.С/4/18.01.2007 г. - 500 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

диагноза: Захарен диабет тип I. Диабетна ретинопатия и полиневропатия. 

Съпругът и Петър Николаев Танев ЕГН:**********, който е с диагноза: 



Карцином на пикучен мехур. Състояние след цистопростатектомия 

радикалис. 

76. Дияна Александрава Танчева, ЕГН:**********, гр. Варна, 

ул.”Прилеп”, бл.2, вх.9, ет.2, ап.6, молба вх. № РД-7-94.Д/118/01.06.2007 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 субарахноидална хеморагия. Множествени аневризми на малкомозъчна 

артерия и двете средни малкомозъчни артерии. Състояние след две операции. 

77. Анастас Панайотов Милев, ЕГН:**********, гр. Варна, пл.” 

Екзарх Йосиф” №7, молба вх. № ЗР-7-94.А/38/17.05.2007 г. - 200 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: МСБ. Мултиинфарктна 

енцефалопатия. Състояние след ИМИ в БТДСМА. ХБ III ст.СМФ. Катаракта 

сенилис окули утриускве. 

78. Денис Айвазов Ахмедов, ЕГН:**********, гр. Варна, ж.к.”Вл. 

Варненчик”, ул.”Гургулят”№ 29 , молба вх. № ЗР-7-94.Д/12/28.02.2007 г. -

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

или частично се реимбурсират от НЗОК за синът му Наско Демиров Тодоров 

ЕГН : **********. Същият е с диагноза: счупване на тибията в ляво закрито. 

Епилепсия-генерализирани клонично-тонични гърчове, чести 

припадъци.Сурдомутитас. 

79. Митра Борисова Стоянова, ЕГН:**********, гр. Варна, 

ул.”Кирил и Методий” № 90А, молба вх. № ЗР-7-94.М/27/23.04.2007 г. - 150 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Тежка 

остеопороза.Хипотиреоидизъм. 

80. Румен Кръстев Йорданов, ЕГН:**********, гр. Варна, 

кв.”Аспарухово”, ул.”Чонгора” №12, молба вх. № ЗР-6-94.Р/42/28.12.2006 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Бронхиална астма-тежка 

персистираща форма. ХБ II ст 

81. Венета Демирова Христова, ЕГН:**********, гр. Варна, 

кв.”Аспарухово”, ул.”Розова долина” № 40, молба вх. № ЗР-7-

94.В/3/07.02.2007 г. - 100 лв. за закупуване на лекарствени средства, които не 

се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ХБ II ст. 

ИВС II ФК. Захарен диабет тип II .Диабетна полиневропатия. 

82. Анка Ангелова Иванова, ЕГН:**********, гр. Варна, ул.”Сава” 

№ 53, молба вх. № РД-7-94.А/51/16.02.2007 г. - 300 лв. за закупуване на 

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

Същата е с диагноза: Захарен диабет–инсулинозависим. ХБ II ст. ГЕРБ-I ст. 

Хроничен рефлуксен езофагит. Хроничен еритемоексудативен пангастрит и 

дуоденит. Дуоденална язва. 



83. Цона Василева Василева, ЕГН:**********, гр. Варна, ж.к.”Вл. 

Варненчик”, бл.402, вх.7, ап.146, молба вх. № РД-7-94.Ц/7/13.02.2007 г. - 150 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Захарен диабет –

инсулинозависим. Диабетна ангиопатияи полиневропатия. ХБ II ст.МСБ. 

84. Доротея Желева Демирова, ЕГН:**********, гр. Варна, ул.”Цар 

Иван Страцимир” № 18А, молба вх. № РД-7-94.Д/25/12.02.2007 г. - 400 лв. за 

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

се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Болест на Хочкин. Захарен 

диабет тип II. Диабетна полиневропатия. 

85. Цона Йорданова Симеонова, ЕГН:**********, гр. Варна, ул.”Д-

р Пюскюлиев” № 47А, молба вх. № РД-7-94.Ц/10/20.02.2007 г. - 300 лв. за 

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

се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Алопластика коксе синистра. 

Състояние след счупване на лява бедрена шийка.Захарен диабет тип II .ХБ II 

ст. 

86. Веселка Стефанова Гатева, ЕГН:**********, гр. Варна, 

ж.к.”Вл. Варненчик”, бл.7, вх.1А, ет.6, ап.22, молба вх. № РД-7-

94.В/28/01.02.2007 г. - 300 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

диагноза: Болест на Фридрайх. Споноцеребеларна атаксия предимно 

спинална форма. Вяла квадрипареза. 

87. Стоян Георгиев Панайотов, ЕГН:**********, гр. Варна, 

ул.”Баучер” №1, вх.Г, ет.6, ап.82, молба вх. № ЗР-7-94.С/12/20.02.2007 г. -

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Миеломна болест-III к.с. 

Миеломна нефропатия. ХБН-III ст.ХБIII ст. 

88. Милка Георгиева Купенова, ЕГН:**********, гр. Варна, 

ул.”Гладстон”, бл.4, вх.Б, ет.7, ап.39, молба вх. № ЗР-7-94.М/14/20.02.2007 г. 

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

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза:Остеопороза с фрактура на 

L2.Захарен диабет тип II. Диабетна полиневропатия и ретинопатия.ХБ III 

ст.Артрозна болест. Нодозна струма. 

89. Хасан Алиев Исмаилов, ЕГН:**********, гр. Варна, ул.”Наум” 

37А, молба вх. № ЗР-7-94.Х/18/26.03.2007 г. - 200 лв.за закупуване на 

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

Същият е с диагноза: Еризипелас крурис декстра. Остеохондрозис лумбалис. 

Левостранен лумбосакрален радикулит. Долна вяла дясна пареза след 

прекаран полиомиелит 

90. Асибе Мехмедова Юмерова, ЕГН:**********, гр. Варна, 

кв.”Аспарухово”, ул.”Рожен” № 10, молба вх. № ЗР-7-94.А/21/05.03.2007 г. -

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



реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ИБС-остър миокарден инфаркт. 

ХЛСН-III ФК.ХБ III ст.Захарен диабет тип II Диабетна порлиневропатия. 

91. Радка Андонова Попова, ЕГН:**********, гр. Варна, ж.к.”Вл. 

Варненчик”, бл.21, вх.5, ет.4, ап.14, молба вх. № ЗР-7-94.Р/7/12.03.2007 г. -

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

се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Двустранна гонартроза и 

коксартроза. Деформираща спандилоартроза ИБС.ХБ III ст.ХСН II ст. 

Захарен диабет II тип. Диабетна полиневропатия. Съдова енцефалопатия. 

Субтрохантерна фрактура, закрита в ляво. 

92. Рада Атанасова Йорданова, ЕГН:**********, гр.Варна, 

кв.”Галата”, ул.”Боровец” № 39, молба вх. № РД-7-94.Р/56/14.03.2007 г. - 600 

лв. за закупуване на остеосинтезни средства. Същата е с диагноза: 

Пертрохантерно счупване закрито в ляво. 

93. Джеляна Ислям Неджиб, ЕГН:**********, гр. Варна, ж.к.”Вл. 

Варненчик”, ул.”Гургулят” №24, молба вх. № ЗР-6-94.Д/31/16.11.2006 г. - 300 

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

реимбурсират от НЗОК и диетична храна. Същата е с диагноза: Чернодробна 

цироза с HCV етиология. Портална хипертония. Спленомегалия. Варици на 

хранопровода Еритемоексудативен гастрит. Захарен диабет тип II. 

94. Галина Юлиянова Илиева, ЕГН:**********, гр. Варна, 

кв.”Аспарухово”, ул.”Горна студена” №68, молба вх. № ЗР-6-

94.Г/19/17.11.2006 г. - 150 лв. за закупуване на лекарствени средства и 

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

и Ана Галинова Юлиянова ЕГН: **********. Същата е с диагноза: Остър 

пиелонефрит. Множествена хемангиоматоза. 

95. Минка Христова Алексиева , ЕГН :**********, гр. Варна, ул. 

“Наум “№ 87, молба вх.№ ЗР-6-94.М/37/08.08.2006г. -200 лв. за медикаменти 

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

е с диагноза: Хипотиреоидизъм. Тиреоидит на Хашимото. Двустранна 

нефролитиаза с хидронефроза в дясно. Ехинококус хепатис. 

Ехинококектомия. 

96. Недялка Стефанова Гатева, ЕГН:**********, гр.Варна, 

ул.”Магнолия” 11, ет.1, ап.2 , молба вх.№ РД-6-94 Н/164/29.11.2006г. - 200 

лв. за медикаменти,които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същата е с диагноза: Прогресивна неврална мускулна атрофия. 

Генерализирана форма,тежка степен. Умерена горна вяла парапареза, тежка 

долна вяла парапареза. Тежка сетивна стато-локомоторна атаксия. ИБС. 

Обширен преден миокарден инфаркт.ХБ III ст. 

97. Делка Вичева Илчева, ЕГН:**********, гр. Варна, кв. 

Аспарухово, ул.”Георги Стаматов”, бл.1,вх.3, ет.1, ап.12, молба вх.№ ЗР-6-

94.Д/36/28.11.2006г. – 200 лв. за медикаменти, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хронична сърдечна 

недостатъчност IIIф. к.АП-IIIф.к. Стар предно-септален МИ. Пост 



мемопаузна остеопороза.Захарен диабет тип II. Диабетна полиневропатия. 

Глаукома. Артрозна болест. 

98. Румен Стефанов Младенов, ЕГН:**********, гр.Варна, 

кв.Аспарухово, ул.Рожен” № 4,молба вх.№ ЗР-7-94.Р/6/13.02.2007г. – 200 

лв.за диетично хранене и медикаменти, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Дуоденална язва. Състояние 

след ексцизия на перфорирала булбарна язва. Състояние след тънкочревна 

резекция-синдром на късото тънко черво. Обстипацио.Колитис хроника. 

Депресивна невроза, астенохиподепресивен синдром. 

99. Емине Мехмедова Рамаданова, ЕГН:**********,г гр.Варна, 

ул.,,Поп Харитон” № 115, молба вх.№ ЗР-6-94.Е/32/27.12.2006г. – 150 лв. за 

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

с диагноза: Органично разстройство на личността с леки когнитивни и 

емоционално-поведенчески нарушения. Инсулинозависим захарен диабет с 

усложнения. ИБС.ХБ II ст.ХСН –II фк. Хроничен пиелонефрит. 

100. Марийка Димитрова Апостолова, ЕГН:**********, гр.Варна, 

жк. ,,Вл.Варненчик”, бл.403, вх.3, ет.3, ап.9, молба вх. № РД-6-

94.М/352/15.12.2006г.- 150 лв.за медикаменти,които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Хипертонична болест. 

Рекурентно депресивно разстройство-умерен епизод. ХОББ. 

101. Иван Тодоров Маринов, ЕГН:**********, гр.Варна, 

кв.”Аспарухово”, ул.”Кичево” № 15 , молба вх. № РД-7-94.И/14/30.01.2007г. 

– 200 лв. за медикаменти и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Исхемичен мозъчен инсулт-

тромбоемболичен инфаркт във ВБСС. Мултиинфарктна енцефалопатия. 

Десностранна централна хемипареза. ХБ-III ст. Хроничен необструктивен 

бронхит. 

102. Димитър Йорданов Николов, ЕГН:**********, гр.Варна, 

ул.,,Доброволци” № 3, бл.3, ап.114, молба вх. № РД-6-94.Д./327/13.12.2006г. 

– 300 лв. за медикаменти и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС-безболева форма. ХЛСН-

III фк. Имплантиран кардиостимулатор. Захарен диабет тип II. Диабетна 

нефропатия и ретинапатия. Диабетна макроангиопатия. Състояние след 

ампутация на дясно ходило. Състояние след холецистектомия. 

103. Еленка Василева Димитрова, ЕГН:**********, гр.Варна, жк. 

“Владиславово”, ул.”Антон Франгя” № 46, молба вх. № ЗР-7-

94.Е/5/30.01.2007г. – 100 лв.за медикаменти, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: МСБ. Състояние след ИМИ в 

ТДСМА. Остатъчна левостранна спастична хемипареза лека степен. 

104. Лиляна Енчева Атанасова, ЕГН:**********, гр.Варна, 

ул.”Доброволци” № 27, ет.5, ап.137, молба вх. № РД-7-94.Л/5/09.01.2007г. -

 150 лв. за медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същата е с диагноза: Хронична тотална сърдечна недостатъчност-III фк. 



Идиопатична хипертрофична обструктивна кардиомиопатия. Дифузна 

струма. 

105. Асен Николов Георгиев, ЕГН:**********, гр.Варна, 

жк.Владиславово, ул.”Гургулят” № 17, молба вх.№ ЗР-7-94.А/11/30.01.2007г. 

- 100лв. за медикементи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същият е с диагноза: ХБ II ст.ХС.ИБС. АП при усилие. ХОББ. 

106. Красимир Георгиев Костов, ЕГН:**********, гр.Варна, 

кв.,,Аспарухово”, ул. ,,Моряшка” № 5 , молба вх. № РД-7-94.К/3/09.01.2007г. 

- 300 лв. за медикаменти и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е диагноза: Болест на Хочкин смесено 

клетъчен вариант III в клиничен стадий. Лявостранна коксартроза със 

скъсяване на долен крайник с 4 см. 

107. Добромир Станчев Добрев, ЕГН: **********, гр.Варна, жк., 

,,Вл.Варненчик” бл.11, вх.12, ет.6, ап.21, молба вх. № РД-94-

Д./13/17.01.2007г. – 300 лв. за медикаменти и консумативи, които не се или 

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

Карцинома колон десценденс-хемиколектомия синистра. Варицес крурис 

декстра.ХЛСН-III фк. 

108. Анка Райчева Стефанова, ЕГН: **********,гр.Варна, жк 

,,Владиславово”, ул. ,,Гургулят” № 15 А , молба вх. № ЗР-7-

94.А/8/25.01.2007г. - 100 лв. за медикаменти, които не са или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: ИБС-остър миокарден инфаркт. 

Постинфарктна АП.ХБ-III ст. Захарен диабет тип II. Хроничен цистопиелит. 

109. Асен Живков Христов, ЕГН:**********, гр Варна, 

кв.,,Аспарухово”, ул. ,,Найчо Цанов” № 44, молба вх. № ЗР-7-

94.А/17/13.02.2007г. - 200 лв. за медикаменти, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ХОББ-смесена форма.ХДН I 

ст. Двустранна пневмосклероза. МСБ. Състояние след ИМИ в БЛСМА. 

Остатъчна десностранна хемипареза. ХБIII ст. 

110. Антония Борисова Петрова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Петър Райчев” № 4, вх. Д, ет. 3, ап. 103, молба вх. № ОС-7-

94.А/31/04.07.2007г. – 1 000 лв. за медикаменти, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Саркома торацис декстра ет 

синистра. Радиоактивна терапия. Лименктомия на Л3-Л4-Л5. Мета тибии 

декстра. Паталогична фрактура от VІІ до ХІ ребро. Състояние след 

ламинектомия на Л3,Л4,Л5, и С1 за екстирпация на дискова херния Л3-Л4-

Л5. 

111. Росина Йорданова Русева, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Трошево”, бл. 33, вх. А,ап. 1, молба вх. № ОС-7-94.Р/13/20.06.2007г. – 5 000 

лв. за медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същата е с диагноза: трансплантация на шийни прешлени и операция на 

стволови клетки. 



112. Монка Недкова Николова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Фантазия” № 33, молба вх. № ОС-7-94.М/35/23.07.2007г. – 2 000 лв. за 

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

с диагноза: Полип на шийката на матката, дискова херния. 

113. Мара Николова Пашева, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Генерал Киселов” № 23, ап. 3, молба вх. № ЗР-7-94.М/38/29.05.2007г. – 3 

000 лв. за медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК 

за внука й Ненчо Николаев Янев, ЕГН: **********. Същият е с диагноза: 

Злокачествено новообразувание на долен крайник – остеогенен сарком на 

дясна тибия. 

114. Жана Матеева Великова, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. 

“Младост”, бл. 109, вх. 4, ет. 5, ап. 73, молба вх. № РД-7-94.Ж/28/22.05.2007г. 

– 1 000 лв. за медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същата е с диагноза: Дерматополимиозит с тежки нарушения в 

мускулатурата на цялото тяло. 

115. Мита Вълева Динева, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Подвис” 

№ 31, вх. Е, ет. 6, ап. 78, молба вх. № ОС-7-94.М/11/07.03.2007г. – 750 лв. за 

остеосинтезни средства и медикаменти, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Пертрохантерно счупване на 

дясна бедрена кост 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 

РЕШЕНИЕ № 5241-22(56)/02, 03.08.2007 г. 

1.Величка Андреева Петрова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Пролет” № 10, молба вх. № ЗР-7-94.В/9/06.03.2007 г. Същата е с диагноза: 

Затлъстяване от IV ст.ХБ II ст. Синусова тахикардия.Захарен диабет II тип. 

Дегенерация на макулите на двете очи. Начална десностранна гонартроза –

 няма основание за отпускане на средства за лечение.Медикаментите са 

включени в лекарствения списък на НЗОК. 

2.Мария Ташкова Йорданова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. “Гургулят” № 24, молба вх. № ЗР-7-94.М/20/13.03.2007 

г. за дъщеря й Иванка Ташкова. Същата е с диагноза: Заболяване на очите –

 няма основание за отпускане на средства за лечение. 

3.Диана Ангелова Иванова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Раковски” № 64, ет.1, ап.1, молба вх. № ЗР-7-94.Д/15/28.03.2007 г. Същата е 

с диагноза: Са гландуле маме синистра/по данни на молителката/ - няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

4.Роза Михайлова Маджарова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. Ст. Доспевски” № 5, молба вх. № РД-7-

94.Р/31/06.02.2007 г. Същата е с диагноза: Хипертонична сърдечна болест. 

ХОББ. ИБС. АП при ПМ – медикаментите са включени в лекарствения 

списък на НЗОК - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

5.Фиданка Христова Алексиева, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Пролет” № 7, молба вх. № ЗР-7-94.Ф/4/16.03.2007 г. Същата е с диагноза: 



Хипертонична болест – няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 

6.Юлия Михайлова Монова, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. 

Варненчик”, бл. 406, вх.24, ет.2, ап.32, молба вх. № РД-7-94.Ю/14/05.03.2007 

г. за дъщеря й, която по данни на майката детето й е родено с хронична астма 

– няма основание за отпускане на средства за лечение. 

7.Демирка Алекова Демирова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Пробуда” № 190, молба вх. № РД-7-94.Д/31/16.02.2007 г. за синът й 

Алекс Демиров Алеков ЕГН:**********. Същият е с диагноза: Често 

боледува от инфекции на ГДП – няма основание за отпускане на средства 

за лечение. 

8.Анелия Кирилова Демирова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Гургулят” № 16, молба вх. № РД-7-94.А/47/12.02.2007 г. Същата е с 

диагноза: Бременност м. л.V Абортус инципиенс – няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

9.Надежда Ивова Ивова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. “Боян Илиев” № 3, молба вх. № РД-7-94.Н/33/14.02.2007 

г. Същата е с диагноза: Рецидивиращи бъбречни инфекции – няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

10.Янчо Алексиев Иванов, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. Пробуда” 

№ 224, молба вх. № РД-7-94.Я/8/21.02.2007 г. Същият е с диагноза: ИБС - 

нестабилна ангина пекторис. ХБ III ст.Хроничен бронхит. Хроничен 

етилизъм - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

11.Пенка Сергеева Козарева, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. “Боян Илиев” № 23, молба вх. № РД-7-

94.П/18/31.01.2007г. Същата е с диагноза: Бъбречна колика -неуточнена –

 няма основание за отпускане на средства за лечение. 

12.Светла Илкова Михайлова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Владиславово”, ул. “Боян Илиев” № 22, молба вх. № РД-7-

94.С/33/29.01.2007г. Същата е с диагноза: Метатуберкулозна пневмосклероза. 

ХОББ-бронхитна форма - няма основание за отпускане на средства за 

лечение,медикаментите са включени в лекарствения списък на НЗОК. 

13.Али Вели Исмаил, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. “Аспарухово”, 

ул. “Рожен” № 5, молба вх. № ЗР-7-94.А/7/25.01.2007 г. Същият е с диагноза: 

МСБ.Състяние след ИМИ.Остатъчна централна хемипареза.Захарен диабет 

тип 2. Диабетна полиневропатия и ретинопатия. ИБС.Миокарден инфаркт в 

хроничен стадий. – няма основание за отпускане на средства за лечение, 

лицето не живее на посочения адрес и не е възможно да се направи социален 

доклад. 

14.Марийка Иванова Москова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. “Боян 

Илиев” № 23, молба вх. № ЗР-6-94.М/45/30.08.2006 г. Същата е с диагноза: 

Остър гастродуоденит. – няма основание за отпускане на средства за 

лечение. 



15. Ана Пламенова Димитрова, ЕГН: **********, гр. Варна, ул. 

“Светослав Минков” № 19, молба вх. № РД-6-94.А/229/13.12.2006 г. Същата 

е с диагноза: Ангина лакунарис - няма основание за отпускане на средства 

за лечение. 

16. Карамфилка Сашева Стефанова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Светослав Минков” № 44, молба вх. № РД-6-

94.К/192/14.12.2006 г. Същата е с диагноза: Левостранна пневмония – няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

17. Катя Каменова Янчева, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к.”Вл. 

Варненчик”, ул.”Боян Илиев” № 17, молба вх. № РД-7-94.К/7/15.01.2007 г. за 

дъщеря и Стефка Катева Янчева ЕГН: **********. Същата е с диагноза: 

Херния ингвиналис декстра. Херниотомия декстрам – няма основание за 

отпускане на средства за лечение. 

18. Янка Маринова Танасова, ЕГН: **********, гр. Варна, ж.к. “Вл. 

Варненчик”, ул.”Боян Илиев” № 15, молба вх. № ЗР-7-94.Я/1/15.01.2007 г. за 

синът й Стоян Златков Костов, ЕГН: **********. Същият е с диагноза: 

Състояние след ЧМТ.КТ на главен мозък-нормална структура на главен 

мозък. Не се установяват огнищни лезии – няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

19. Огнян Ивайлов Христов, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Пробуда” № 172, молба вх. № РД-7-94.О/5/06.02.2007 г. Същият е с 

диагноза: Състояние след родова травма с лезия на десния лумбосакрален 

плексус с остатъчна долна вяла монопареза – няма основание за отпускане 

на средства за лечение. 

20.Сийка Салиева Халилова, ЕГН: ********** , гр. Варна, ул. 

“Розова долина” № 74, молба вх. № РД-7-94.С/37/30.01.2007 г. за дъщеря и 

Румяна Андреева Руменова ЕГН: **********. Същата е с диагноза: 

Епилепсия-средно чести големи епи припадъци – няма основание за 

отпускане на средства за лечение, медикаментите са включени в 

лекарствения списък на НЗОК. 

21.Мийрем Яшарова Мехмед, ЕГН: **********, гр. Варна, ул.”Калач” 

№ 30, молба вх. № РД-7-94.М/85/05.03.2007 г. Същата е с диагноза: 

Бронхиална астма. ХБ II ст. Двустранна гонартроза. Поясна спондилоза. 

Двустранен лумбосакрален радикулит – няма основание за отпускане на 

средства за лечение, може да разчита на подкрепа от близкия семеен кръг. 

22.Мая Атанасова Кателиева, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Самарско знаме”, бл.1, вх.А, ет.5, ап.10, молба вх. № РД-7-

94.М/148/07.05.2007 г. за дъщеря и Антония Николаева Кателиева 

ЕГН:**********. Същата е с диагноза: Хидроцефалус интернус. 

Имплантирана ВПА/клапна система/ – няма основание за отпускане на 

средства за лечение, не е приложен документ за направени разходи. 

23.Роза Тодорова Живкова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

кв.”Аспарухово”, ул.”Розова долина” № 46, молба вх. № ЗР-6-



94.Р/21/31.07.2006 г. Същата е с диагноза: ИБС. Хипертонична сърдечна 

болест III ст. Захарен диабет тип II . – няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

24.Райна Методиева Ненкова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

бул.”Сливница” № 72, , вх.Г, ет. 3 ап. 27, молба вх. № РД-7-

94.Р/18/24.01.2007 г. Същата е с диагноза:Са везице уринарие тур. –от 2001г. 

– няма основание за отпускане на средства за лечение. 

25.Желязка Николова Жекова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

ул.”Зеленика” №10 а, молба вх. № РД-7-94.Ж/8/27.02.2007 г. Същата е с 

диагноза: Липсва диагноза. Молителката не живее на посочения адрес –

 няма основание за отпускане на средства за лечение. 

26.Мери Ангелова Стойчева, ЕГН: **********, гр. Варна, ул.”Боян 

Илиев” №17, молба вх. № РД-7-94.М/14/15.01.2007 г. Същата е с диагноза: 

Холоциститис хроника екзацербата калкулоза. Лапароскопска 

холецистектомия – няма основание за отпускане на средства за лечение. 

27.Фанка Маринова Симеонова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул.”Браила” №14 , молба вх. № ЗР-7-94.Ф/3/22.02.2007 г. 

Същата е с диагноза: Захарен Диабет тип II . Състояние след левостранна 

нефректомия. Токсоалергичен дерматит – няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

28. Айрие Вели Йорданова, ЕГН:**********, гр. Варна, ул.”Дойчин 

войвода” 2А, молба вх. № РД-7-94.А/64/01.03.2007 г. Същата е с диагноза: 

Гравидитас екстраутерина синистра. Лапаросалпингектомия синистра. 

Резекцио парциалис оварии синистра – няма основание за отпускане на 

средства за лечение. 

29.Диянка Тихомирова Величкова, ЕГН: **********, гр. Варна, кв. 

Аспарухово, ул.”Ропотамо”№15а , молба вх.№ ЗР-6-94-Д/34/.27.11.2006г. за 

синът и Стилиян Киров Димитров с ЕГН **********. Същият е с диагноза: 

Съчетано счупване на долните краища на лакътната и лъчевата кост закрито 

в дясно - няма основание за отпускане на средства за лечение. 

30. Христо Младенов Христов, ЕГН:**********, гр.Варна, кв. 

Аспарухово, ул. “Горна студена “№89, молба вх.№ ОС-5-94.Х/12/25.04.2005г. 

Същият е с диагноза: МСБ. ХКВБСН. Състояние след ЧМТ, съдово 

посттравмена енцефалопатия. Дискоординационен синдром, лек 

психоорганичен синдром. Пирамидна симптоматика в дясно - няма 

основание за отпускане на средства за лечение. 

31.Данаил Райков Тодоров, ЕГН:**********, гр.Варна, кв.”Владислав 

Варненчик”, ул. ,,Светослав Минков” № 29 , молба вх.№ РД-6-

94.Д/307/29.11.2006г. Същият е с диагноза: Еритемо-ексудативен антрален 

гастрит. Рефлукс езофагит. Полип на кардията. ИБС-АП при усилие. ХБ II ст. 

Чернодробна стеатоза. Хроничен простатит- няма основание за отпускане 

на средства за лечение. 



32.Юнзюле Хюсеинова Исмаилова, ЕГН: **********, гр. Варна, 

кв.”Аспарухово” , ул.”Джузепе Гарибалди” №7, молба вх. № ЗР-7-

94.Ю/2/08.02.2007 г. Същата е с диагноза:ХБ II ст.ХОББ-бронхитна форма –

 няма основание за отпускане на средства за лечение. 
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