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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка първа от дневния ред 
                       
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
  
Светлан ЗЛАТЕВ:  
Уважаеми колеги, завърши четиригодишния мандат на общински 

съвет - Варна 2003 - 2007 г. Време, през което ние заедно с Вас, смея да 
твърдя свършихме доста работа. Специално за своята работа в отговор на 
това, което Борислав призова преди мъничко, знаете много добре, че и в 
изказванията си и в предложенията, които съм давал е нямало никакъв 
елемент на дребно политиканстване. И това е така, защото още от първия 
месец осъзнах, че става въпрос в общински съвет за вършене на работа, на 
много работа, по конкретни проблеми и очевидно, не това е разбирането 
обаче на някои мераклии за общински съветници, които подкрепят 
настоящия кмет имайки претенцията, да се занимават само с велики дела. И 
сега на въпроса ми към Кмета. Аз ще го разделя на три. На първо място, 
защо кмета на общината не е изпълнил Решение на Общински съвет, под 
№3447-15;3448-15 от Протокол № 40/04.04.2006г. година и половина. 
Второ: къде са парите на всички варненци от районите "Приморски" 628 
души, "Одесос" 428 души, "Младост" 150, "Владиславово" 127, 
"Аспарухово" 60, дали своя дан, като примерни граждани в изпълнение на 
наша наредба. Става въпрос за Наредбата за обществения ред, сещате се за 
какво става въпрос. И третата подточка, какво се случи с тези близо 300 000 
лв. в Бюджета на Община Варна предвидени за проектиране и изграждане 
на приют на безстопанствени животни в Каменар. Предполагам, повечето от 
вас са обърнали внимание, че имота в Община Каменар по предложение на 
кмета на общината беше продаден преди около два-три месеца. Благодаря. 
Ако искате да ви зачета решенията, които не е изпълнил Кмета? Част от 
решенията. Едното решение, мога да ви го прочета. 3448-15, основанията са 
ясни, възлага на кмета на Община Варна в тримесечен срок от вземане на 
настоящото решение да организира провеждането на конкурс за изготвяне 
на проект за цялостна програма за решаване на проблема на 
безстопанствените кучета на територията на Община Варна, по начин 
съобразен с европейските изисквания за извършване на подобен вид 
дейност. 



  
Снежана ДОНЕВА:   
Благодаря на г-н Златев. Има думата г-н Красимир Симов. 
  
Красимир СИМОВ:   
Господин кмете, господин Председател, колеги, знаете моето 

търпение и моето благородство, но има един въпрос, който искам да ви го 
зачета. Чета ви удостоверение на Борисова, със следния текст: Умее да 
работи в екип, да надгражда знания и учения, проявява желание за 
експериментиране и откриване на причинно-следствени зависимости и 
връзки. Прояви на саморегулация на дейността и представа за очаквания 
резултат. Има изградени интереси, желание за активно общуване с 
изкуствата. Усвои локомоторни циклични и ациклични движения, чрез 
емоционални и вербално мотивирана двигателна активност. Трайно усвоява 
нови знания и информация и се ориентира в предметна ситуация 
схематичното и изразяване. Развит е фонематичния слух и разбира връзката 
между звук и буква. Говори и писмен език, разпознава и пише печатни 
букви. Не е картонче от досие, това което ви зачетох, не е и кандидат-
удостоверение за общински съветник или кмет, това е на седем годишно 
момиченце, кандидат за първи клас в училище "Марин Дринов" във 
Владиславово. Това е удостоверението, което е издадено за завършено 
подготвителна група. Едно от изискванията да постъпи в първи клас. Това 
нейно право е отказано да постъпи първи клас, защото е от ромски 
произход. Казва се Юркие Снежинова Борисова. Освен това, че живее в 
съседство до училището, нейното братче Костадин Снежинов Борисов е в 
четвърти клас в същото училище и е завършил с 5,00 успех. Сигурно, далеч 
по-важни неща има, но мисля, че да лишим едно дете от правото да учи 
първи клас в училище, това е меко казано почерк на нашите директори. На 
нашите директори, които отговорността според мен носи директора на 
образование, респективно господин Кмета. Говорих с господин Базитов, да 
вземе мнение и решение по този въпрос, който той ми каза, че въпроса е 
решен. Извинявайте ако сте назначили хора, които не изпълняват и 
законовите разпоредби и не уважават вашата институция, мисля, че не са 
най-подходящите хора. Каква е причината? Да разширя ако искате нататък, 
защото виждам, че причината е липсата на контрол върху тези учебни 
заведения и превръщането им в малки феодални места. Липсата на контрол, 
значи мисля, че не се изразява само с рязането на ленти на нови обекти. 
Господин Кмете, поздравявам Ви за хубавата снимка във вестника от басейн 
"Приморски". Много е хубава, наистина. Притеснен съм само, когато 
откриваме ледената пързалка, как ще вържете кънките, тогава малко ми е 
проблем, но си мисля, че освен откриванията трябва върху тези заведения да 
има и контрол. Върху всичко, което прави общината, мисля, че един от 
големия минус на Община Варна е последващия контрол на всички 



дейности и структури към общината. Благодаря ви, мисля, че 
справедливостта ще възтържествува и това дете от ромски произход за 
първи клас ще си получи заслуженото място в първи клас в училище 
"Марин Дринов". А относно директорката с наименование Йорданка 
Атанасова вие носите отговорността за тези си свои кадри.   

 
Сенежана ДОНЕВА:   
Благодаря на г-н Симов. Има думата г-н Балачев. 
  
Бранимир БАЛАЧЕВ:   
Госпожа Донева, господин Кмете, уважаеми колеги, ще се постарая да 

бъда кратък в моите питания. Два въпроса искам да поставя. Първият 
въпрос е свързан със състоянието на общинска фирма "Градски транспорт". 
Преди около няколко месеца, имаше напрежение в "Градски транспорт", то 
беше свързано с ниските възнаграждения, с не получаване на заплати, с 
лоша организация. Тогава по предложение на господин Кмета, вземахме 
едно, първо противозаконно и второ недалновидно решение, а именно да 
извадим от изключително добрият Бюджет за 2007 година сумата от 
няколко стотин хиляди лева и да покрием възнагражденията на тези 
шофьори, контрольори и механици. Още тогава казах, че това няма да реши 
въпроса на "Градски транспорт", напротив той ще го задълбочи. Ще го реши 
за един-два месеца, след това обаче проблемите ще останат. Моят въпрос е, 
информирана ли е Община Варна за масовите напускания в общинска 
фирма "Градски транспорт" на шофьори, механици и контрольори? И ако са 
наясно с този проблем, знаете каква е причината за това. Вторият ми въпрос 
е свързан пак с "Градски транспорт", ми беше подсказан от срещата, която 
направих с част от работниците в това общинско дружество и е свързан с 
обстоятелството, че твърдението е, че парите, които отпуснахме чрез заем за 
закупуването на нови автобуси за периода от отпускането до изразходването 
му, не е бил по сметките на Община Варна, а се е разходвал по други 
сметки. Можете ли да ми отговорите на въпроса има ли такъв прецедент? 
Ако това е вярно, къде са били тези средства, тъй като става дума за 1 000 
000 евро? Проблема в "Градски транспорт", колеги ще продължи да се 
задълбочава, докато ни е не го направим то да отговаря на, действително да 
се ръководи от пазарните механизми за транспорт, докато ние не силово от 
тук от там го налагаме по определени линии, а действително му дадем 
възможност да участва равностойно във всички търгове, а не определени 
линии явно са заплюти за някой частни фирми, по този начин то се решава 
от най-големите приходи които би могъл да има, а след това предизборно 
евентуално попълваме заплатите за нова година на работниците и с това 
въпроса приключва. Така че, ако ние искаме "Градски транспорт" Варна да 
заприлича на "Градски транспорт" Пловдив, този въпрос трябва да бъде 
решен в най-скоро време.   И вторият ми въпрос е свързан с въпроса, които 



зададох и предния път, на който получих за съжаление или не съм бил 
разбран какво питам, или просто отговора е формален. Става дума за 
масовото преработване, преобразуване, преграждане и строителство, което в 
момента кипи във всички детски градини, които имат физкултурни салони. 
Тази сутрин ходих да заведа моята дъщеря, която ходи в редовна детска 
градина, не ходи в луксозна или частна, в ОДЗ № 9. Първо не можахме да си 
чуем думата със служителката, която е в детската градина, защото 
денонощно там се работи с оглед евентуално да прережем нечии ленти. Това 
не ме притеснява толкова много, защото там където има строителство 
естествено е че ще има шум. Притеснява ме факта, че времето вече е 
студено и тези деца, тези групи, които обитават тази оздравителна детска 
градина нямат място за игра, нямат място за лечебна физкултура, нямат 
място за по-мащабни занимания. Те, ако някой е ходил там от вас, защото аз 
ходя ако не всеки ден почти всеки ден. Мястото в което са децата това са 
едни стаи в които представляват и кът за игра, и спално, и хранителен бокс, 
всичкото е на едно и единственото място, където те свободно се занимаваха 
беше въпросния физкултурен салон. Попитах служители и те ми казаха, че 
това не е само в ОДЗ 9, а това е във всички. Питам аз, чия е тази идея, 
гениална, бих казал идея, да развалим добре проектираните преди 30 години 
детски градини и ясли на територията на Варна със цел да кажем, че 
виждате ли още 20 или 25 деца ще бъдат настанени, без да помислим, че 
всъщност тези 20-25 деца за периода, примерно от първи октомври, откакто 
започват дъждовете, до първи май, когато престават да валят и престава да е 
студено, няма да могат да имат къде да играят, а ще бъдат меко казано 
събирани в много групи, което предразполага и към болести и към заемно 
инфектиране и така нататъка, ще бъдат събирани в определени стаи. Защо? 
Тука има още един голям въпрос, защо след като още от 2000 година Варна 
бележи прираст, прираст, както на населението така и на новородените, 
защо ние още от тогава не планирахме, че трябва да бъдат изградени детски 
градини, като приемам, че това което е планирано за тая година, че една 
детска градина струва около 2 400 хиляди лева, можеше да изградим на 
територията на Варна поне десет такива за бюджета, който имаме от 2000 
година до сега, над един милиард лева. Това нещо можеше да бъде 
направено. Явно някой не е бил далновиден, този някой в момента се опитва 
да заглади, да не казвам някоя по-тежка дума, да заглади състоянието с 
детските заведения, да успокои майките, които са били тук на протеста през 
летните месеци и да им каже виждате ли ние все пак се опитваме да правим 
нещо, никой не се сети, че тези детски градини биха могли просто да бъдат 
надстроени и по този начин да бъде решен въпроса не само на "Чайка" и 
район "Приморски", а да бъдат решени въпросите на всички останали 
детски заведения. Вместо това се дават луди пари и това е вторият ми 
въпрос господин кмете. Колко ни струват тези преустройства? И от там да 
си извадим извода, дали с тези пари ние просто не бихме могли да направим 



надстройки, дали не бихме могли да направим една нова детска градина за 
около 200 деца и по този начин да решим проблема, а не да затваряме 
децата, да ги лишаваме от въздух, да ги лишаваме от физкултурна култура, 
от лечебна култура и така нататък и от място, където те спокойно биха 
могли да побягат да поиграят с другите деца и то през периода, през по-
голямата част от периода, в който на вън е дъждовно и студено. Благодаря 
ви. 

  
Снежана ДОНЕВА:   
Благодаря на господин Балачев. Заповядайте господин Севастиянов. 
  
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ:   
Господин Кмете, госпожа Донева, уважаеми колеги, уважаеми 

съграждани, на последната комисия по "Архитектура и строителство", името 
е доста по-сложно, трудно ми е вече да го възпроизвеждам от една година, 
се взе решение за проверка за концесията за строителство на 
сипиркозаслоните. Моето изказване не е във връзка с това решение. 
Комисията взе решение то да се направи от съответната дирекция на 
Община Варна. Аз имам доверие на специалисти, които работят там и 
смятам, че ще извършат нормална проверка, но изказването ми е чисто като 
гражданин и като сигнали, които получавам. Принципа на новите заслони е 
да бъдат изтеглени на тротоарното пространство с метър и половина, два 
напред от досега съществуващите. Не знам, чие решение е това, но на много 
места това създава реални затруднения за движение на гражданите и на тези 
които чакат на тези спирки. Един билборд, който абсолютно затваря 
празното пространство за движение пред двата заслона, отзад има наредени 
пейки, дръпнати са назад двата павилиона за вестници и там, за да се мине 
трябва да се минава на слалом. Не е възможно направо да се движи, който и 
да е било там. Трябва да заобикаля чакащи всякакви ред съоръжения. Същия 
пример мога да дам и със заслона, който се направи на бившия завод 
"Дружба". Сега не мога точно да възпроизведа името на фирмата, която 
стопанисва сградата, но заслона е ясен, той е точно градинката, която има 
пред завода и там е и заслона. Заслона се изтегли с около метър и половина 
напред. Пред него се сложи също билборд, който затваря абсолютно 
разстоянието от бордюра до заслона, а заобикалянето зад заслона е 
невъзможно, защото пък назад са изтеглени двата павилиона за вестници. 
Моля, за Вашето внимание и разпоредба да се проверят тези неща, 
независимо от проверката на дирекцията в Община Варна. 

  
Снежана ДОНЕВА:  
Благодаря на господин Севастиянов. Има ли други питания? Няма. 

Господин Кмете заповядайте. 
  



Кирил ЙОРДАНОВ:   
Уважаеми дами и господа, директно на въпросите без излишна 

словесност. Таксите постъпват в Общинския Бюджет. Налични са 390 000 
лв. преходен остатък от миналата година в бюджета си. Проблем за 
кучкарника. Терена. Собствеността. Изискванията на РИОКОЗ. По памет 
възпроизвеждам тези неща, имах възможност на многократните, бих казал 
коментари, с добро чувство направени разбира се. Има необходимост да 
отговоря, и пак казвам какви са проблемите с намирането на терен, за да 
могат да бъдат разходвани тези средства. Естествено, че са в Бюджета. Да 
няма, такова внушение. Внушение нека да има, но да има яснота, че парите 
са си налични. Кой беше втория въпрос?   За детето с удостоверението. 
Справката, която направихме, междувременно днес, сега, след задаването на 
въпроса, показва, че бащата е отишъл да записва детето си на осми 
септември, очевидно късно се е сетил. На осми септември. Въпреки всичко е 
бил поканен на следващия ден, да заведе детето си отново да отиде, за да 
бъде записано детето, независимо, че се е държал, грубо, предизвикателно, 
обидно към директорката. Повтарям, поканен е бил с цел детето му да бъде 
записано. Не се е явил. И разбира се, ако такова е било поведението му, това 
няма отношение към записването на детето, но има отношение към 
повдигащия въпроса, то мисля, че господин Симов не е лошо да му предаде 
част от своето благородство. Това е съвсем отделен въпрос. Няма нищо 
общо със записването на детето, за което има готовност, ако бащата отиде 
отново. Ледената пързалка. Къде е господин Симов? 

  
Снежана ДОНЕВА:   
Господин Симов, отговарят на въпросите Ви, ако обичате да влезете в 

залата. 
  
Кирил ЙОРДАНОВ:   
Чрез този въпрос се подчертава уникалното предназначение на тази 

пързалка. За първи път в историята на града. Няма как. До тук 
възстановявахме срутено. В момента изграждаме за първи път и това е 
хубаво, чрез този въпрос да прозвучи още веднъж, чрез отговора на този 
въпрос, какво ще стане. Да, но нашите деца пък ще могат да се пързалят 
един ден. Тук е цялата философия на строителството и изграждането на 
пързалката, а че има лентофоби, вече така се оформя една каста тука на 
лентофобите, които не могат да траят, изриват се от наличието на лентички, 
то е друг въпрос. Хич няма значение, дали ще мога аз да се пусна на 
пързалката или ще доставя удоволствието на господин Симов, да види. 
Важното е, че за първи път се създава ще има такава пързалка и тя ще 
прерасне в леден стадион. И във Варна ще има вече деца, които ще се 
занимават със спортове, които досега са били недостъпни и невъзможни, и 
хокей, и кърлинг, и фигурно пързаляне, но ще има възможност и за 



удоволствия да се пързалят хората, просто така. Това трябва да е ясно, чрез 
отговора на въпроса Ви.   "Градски транспорт", веднага се свързахме с 
господин Пенчев, докато звучеше въпроса още във залата. Човекът каза: 
Провокация, няма такова нещо. На ваше разположение е г-н Пенчев, който 
иска да доразвие темата. Отговорът му беше провокация. Няма напускания, 
провокация е твърдението на г-н Пенчев, обадете му се, продължете темата. 
В момента това мога да кажа. Той зададе колегата въпроса, ние проверихме 
по телефона. Казвам коментара на г-н Пенчев. Провокация, каза.   Някой 
2000-та година при увеличението на населението на град Варна е проспал 
проблема. Как да разчиташ на коректност в цифри, данни, пък и каквото и 
да е? 2000 година - ниска точка, надолу върви, графиката, 2001 потъва още, 
2002 достига най-ниската си точка, от 2005 година започва увеличението на 
раждаемостта в нашият град. Имате статистика. Сто пъти съм я изнасял. В 
кой момент започва нарастването на раждаемостта в нашия град? Проверете 
статистиката и ще видите. Това, що се отнася до проспаното през 2000 
година. Нищо общо. Поне в тази зала недейте. Поне в присъствието на хора, 
които са запознати - не. Като отидете по райони, пред хората, пред медиите, 
разбира се. Като на война всичко е позволено, но тук не. Това е. Въпросите 
които бяха зададени, мисля, че бързо се разсеяха.   Въпросът на г-н 
Севастиянов, абсолютно основателен. Аз се надявам по-бързо да завърши 
комисията своята работа и с перфекционирането на инфраструктурата по 
принцип, но и бяха нанесени повреди на съществуващи инфраструктура с 
поставянето на тези бих казал спиркозаслони, а и ситуацията около самите 
спиркозаслони, непрекъснато нещо се мени. Някой се опитва на едно такова 
събирателно място на много хора да се внедри, като барака, като павилион. 
Местят се пейките, има, има какво да се пипа там, тук съм напълно 
съгласен. Въпросът е напълно основателен. Ще дам и този аспект на насока 
на работа на комисията, която и без друго е назначена да провери 
състоянието. Тоест, да приеме свършената работа, във връзка със 
спиркозаслоните. Има какво да се прави там. Има, съгласен съм. Лека 
работа.   

 
Снежана ДОНЕВА:   
Благодаря. Господи Балачев има думата. 
  
Бранимир БАЛАЧЕВ:  
Не чух само въпроса за детските градини и преустройството, чия е 

гениалната идея, господин Йорданов? 
Това е едно. И второто нещо. Аз не знам, ако викнете още по-силно, че 

Варна това от което се нуждае е ледена пързалка, аз ще имам усещането, че 
за пореден път ще го кажа, че като Ви слушам, действително имам 
усещането, че не живея в този град. Не знам Вие, как пътувате, не знам къде 
ходите, не знам какво гледате, въпреки, че знам, че много пътувате и би 



следвало да имате тази информация, но когато във Варна старческия дом 
прелива, когато няма нито един хоспис, хоспис като хората, а не да се чудим 
как да набутаме... 

  
Кирил ЙОРДАНОВ:  
Какво става със дневния ред на хосписа днеска? 
  
Бранимир БАЛАЧЕВ:  
 Много Ви моля, нека в момента аз говоря. Вие като говорихте аз ви 

слушах. Въпроса за хосписа, който Вие искате да направите, е въпрос на 
нецелесъобразност. Не че Варна няма нужда, напротив, Варна има нужда от 
хоспис. Има нужда, но тя няма нужда от хоспис, такъв, какъвто предвижда 
въпросният проект, защото... 

  
Кирил ЙОРДАНОВ:   
В дискусия ли влизаме, или на конкретен въпрос ще отговора? 
  
Бранимир БАЛАЧЕВ:   
Не. Говоря за това, което ставаше дума за ледените пързалки и Вие 

твърдите, че при толкова много по-големи приоритети във Варна, най-
големия приоритет, за което намерихте 100 % финансиране, е въпросната 
ледена пързалка, която аз не съм убеден, че въпреки всичко тя ще се случи. 
Но аз мисля, че когато един градоначалник мисли за града си, той слага 
нещата в приоритети. Първо мисли за социалната сфера, мисли за 
образование, за детски градини, за болници, за поликлиники, за старчески 
домове и така нататък, за инфраструктура, а не мисли за луксозни такива, 
каквото например представлява ледена пързалка, ако някой ден това нещо се 
осъществи, не мисли например за камери, които да следят дали ще настъпим 
стоп-линията на светофара или няма да го настъпим и да дадем милион и 
половина там, а тези пари девет милиона плюс милион и половина 
примерно за светофарите щяхме да построим четири детски градини с тези 
пари. Не знам дали сте ходили да видите може ли, детските градини да 
бъдат без физкултурен салон - място където децата да се събират и да 
играят. Не може. Аз не знам господин Пенчев какво казва по отношение на 
това? Аз съм го чул от хората, които са напуснали по тези съображения. Да, 
приемам, че въпроса е дискусионен, щом Вие твърдите обратното. Ще го 
проверя и ще го задам по една или друга причина, ще го задам отново, но 
когато говорим за инфраструктурни проекти, когато говорим за социална 
дейност, винаги се започва от най-необходимото, а не се започва от 
луксозните подобрения, които са абсолютно излишни на този етап на нашия 
град. 

 
Снежана ДОНЕВА:   



Благодаря, господин Балачев. Вие зададохте допълнителни въпроси. 
  
Кирил ЙОРДАНОВ:   
Госпожо председателстващ, това не са въпроси, в момента с най-

голямо удоволствие ще се включа в дискусията, защото това вече е 
неизбежно, но това исках да припомня, ако процедурно трябваше да се 
спазят нещата, да се даде становище по отношение на моя отговор, но ние 
сега ще влезем неизбежно в много други теми, които имат и малко по-общо 
значение, т.е. ще влезем в една дискусия, това от което се притеснявахте, 
една предизборна дискусия. Факт! 

  
Снежана ДОНЕВА:   
Ще влезем в дебат. 
  
Кирил ЙОРДАНОВ:    
Факт! Факт! 
  
Снежана ДОНЕВА:   
Да! 
  
Кирил ЙОРДАНОВ:   
Господин Балачев, по принципен е въпроса, преди малко щях да ви 

отговоря, но не исках да влизам в един такъв спор. Когато казахте, някой 
нещо недогледал, недонаправил, та Вие сте стабилна фундаментална част от 
управляващото мнозинство на града през последните, да кажем три години 
и десет месеца, в момента се оттегляте от него, започвате да го критикувате, 
ако влезете в общинския съвет не се съмнявайте уважаеми колеги, пак ще 
бъде в мнозинството, в опозиция не бива, знаете, какъв е цитата от коя книга 
го давам, някои хора в опозиция не стоят. Така, принципния характер на 
няколко от нещата, видимо тук не става въпрос за конкретни въпроси, както 
там вече се изписва, толерантно, коректно, с погледа, с Вашия поглед. Сега 
ще Ви кажа, идете питайте децата, които ползват „Спортно развлекателния 
комплекс", идете и изслушайте тяхното мнение, не ги игнорирайте, като 
варненци, които от самото начало на своя живот, трябва да имат едни добри 
условия. Никак не е скъпа ледената пързалка, която създаваме. Леденият, 
стадион, който ще бъде изграден в последствие, за който все още не сме 
дали пари, не се съмнявайте, че ще стане, ще постави нова ера в развитието 
на нашия спорт, варненския. Тук нямам никакви колебания относно 
следваната политика и ако имам възможност ще я продължа неотстъпчиво. 
Трябва да бъдат създадени тези условия. Социалната политика има много 
нужда от водене на социална политика в нашия град, в България, напълно 
съгласен съм и мисля, че сме дали пример в страната, че няма друга такава 
програма подкрепена и от общински съвет, част от общинския съвет. 



Социална програма към възрастните хора, към социално слабите, към 
хората в неравностойно положение и Вие ще ви се наложи, ако сте 
пропуснали да го чуете становището на техните съсловни организации, на 
инвалиди, на пенсионери на незрящи. Колкото с Вас да се надвикваме тук и 
да говорим до безкрайност, то вече прозвуча становището на техните 
организации, на самите хора, ще Ви се наложи да го преглътнете и тази 
политика ще бъде задълбочавана, разширявана с нарастване на финансовите 
възможности на общината. Така ще изчакам тук коментара. 

  
Борислав ГУЦАНОВ:   
Колеги само моля ви, да не се превръща в диалог, в крайна сметка 

оставихме тази точка в дневния ред, но под условие, че няма до обяд да 
бъдем в предизборно студио. 

  
Кирил ЙОРДАНОВ:   
Пропуснахме за детските градини беше конкретния въпрос. 
  
Борислав ГУЦАНОВ:   
Господин Балачев, моля Ви, наистина за последно и да вървим напред, 

ако имате нещо, разбира се. 
  
Кирил ЙОРДАНОВ:   
За детските градини. Знаете, че откриваме басейните в детските 

градини, с първия започнахме, ще продължим. Съществува програма за 
подмяна на цялата база за спорт и за игра, която е в детските градини. 
Всички нови места, които се строят и се пускат в експлоатация отговарят на 
всички съвременни изисквания, в това число и за спорт, и за игра, това е 
правилото. Може да има временни подходи за решаване на неудобствата 
които са възникнали, но и тук се прави всичко възможно, хората го виждат 
не е въпрос на самооценка или на Ваша оценка по отношение на някой, на 
мен и така нататък. Всичко ново което се строи, а това ще е правилото при 
решаването на този въпрос и с ново строителство, ще бъде съобразено с 
всички изисквания. И тук примери колкото искаш. Ще изчакам. 

  
Борислав ГУЦАНОВ:  
Господин Балачев има ли още нещо? 
  
Бранимир БАЛАЧЕВ:  
Да! Две изречения само. 
  
Борислав ГУЦАНОВ:  
Моля Ви, последно и минаваме към втора точка. 
  



Бранимир БАЛАЧЕВ:  
Първото изречение, не съм съгласен с констатацията, да раждаемостта 

тръгва нагоре след 2001 година, не след 2005-та, а след 2001, аз също боравя 
с данни, но населението на Варна, господин Йорданов, започва стремглаво 
да се увеличава още от 1999г., т.е. нормално е, когато в един град, вместо да 
има 300 000 души живеят 400 000, нормално е тези хора първо в голямата си 
част са хора дошли от други краища на България, те да дойдат първо с 
малките си деца и второ след това да почнат да създават ново поколение, 
съвсем нормално е през този период раждаемостта да дойде малко по-
нагоре. Така че не можете да ме убедите, че 2005 година за пръв път е 
светнала червената лампичка в Община Варна и Вие едва тогава сте се 
сетили, че детските градини са недостатъчни, след като молбите, които 
всяка година подават за детските градини са с номера 200, 300 номера и от 
тях се приемат не повече от 30-40. Така че Вие имате тази информация 
докато Общинския съвет я няма тази информация и когато говорих за 
приоритетите не за туй, че не искам във Варна да има леден стадион, 
напротив бих искал да има такова съоръжение и много други такива. 

  
Борислав ГУЦАНОВ:  
Господин Балачев, имаме питания и отговори на питания, извинявайте 

много сега. 
  
Бранимир БАЛАЧЕВ: 
 Господин Председател не ме прекъсвайте, но ако този леден стадион 

ще има същото цифрово измерение каквото имаше и басейна и ще глътне 
десетки милиони, за да бъде построен, аз съм против това нещо. Да, този 
леден стадион може да се построи по много други показатели, по много 
други програми, а парите на Община Варна да отидат именно във връзки с 
построяване, надстрояване на детски ясли и във връзки с това. И една дума 
само за тъй наречените съсловни организации, господин Йорданов, недейте 
бърка ръководствата на тези организации на които Вие дадохте клубче или 
нещо друго с хората, които членуват в нея. 

  
Кирил ЙОРДАНОВ:  
Да Ви поканя ли в техните ..., Вие знаете ли къде се помещават тези 

хора, на кое викате клубче, на „Петко Стайнов" улицата да Ви поканя ли да 
видите клубовете, програмите и хората. Вижте какво, не беше излишна тази 
дискусия, защото тя е показателна за това което ще се случи. За 
подготовката и мотивацията и боравенето с цифрите. Аз си давам сметка, 
когато хванеш една аудитория, където хората, така да се каже имаше такъв 
лов на канарчета. Цифрите сочат съвсем друго, съвсем друго сочат. 

  
Борислав ГУЦАНОВ:  



Други питания, отговори? Благодаря колеги, д-р Станев поиска, искате 
ли думата д-р Станев? Д-р Станев и моля ви прекъсваме с това нещо.   

Не господин Кмета няма повече ... 
  
Кирил ЙОРДАНОВ:  
Изчаквах да стихнат и последните словесни вълни, така да се каже, да 

ги посрещна и разбира се судоволствие на господин Станев. 
  
Янко СТАНЕВ: 
 Усещайки дъха на изборите, винаги не мога да се въздържам, за това 

ще си позволя да кажа нещо, което не знам къде му е мястото, защото не 
знам до къде ще стигнем днес. То е просто, уважаеми господин 
Председател, уважаеми господин Кмете, уважаеми дами и господа 
съветници, в тези четири години в Общински съвет-Варна имаше и добри и 
лоши практики, имаше добри и лоши неща в живота е така. Аз обаче искам 
да благодаря на колегите от моята фракция, от фракцията на която съм 
председател за това, че те запазиха, съхраниха и развиха в нас една от най-
добрите практики, практиката на това, че хората живеят заедно, работят 
заедно, помагат си заедно и се трудят целенасочено заедно. Практиката на 
запазване на достойнството и честта. Също искам да благодаря и на 
Общинския съвет, и на тези които съм имал в повечето случаи еднакви 
позиции и на тези с които съм нямал еднакви позиции. Искам да благодаря и 
на хората от администрацията, които подадоха в повечето случаи 
необходимите документи, необходими за нашата работа. Искам да 
благодаря и за тази нова организация, която последните две години беше 
направена на работата на общински съвет и на новото качество в което 
премина работата на Общински съвет. Благодаря всъщност и на тези, с 
които съм влизал в най- големи дебати и на журналистите, и на гостите 
които са, защото това е част от голямото семейство на управлението на град 
Варна.   Чувствам се превъзходно в края на този мандат, не защото не 
съзнавам колко много има да свършат още за град Варна всички бъдещи 
общински съветници и ръководства, а защото съзнавам, че сме положили 
усилия, да направим всичко възможно, да свършим това за което сме тук. За 
това още един път искам да благодаря на Коалиция за Варна, на всички 
колеги общински съветници, на Председателя, на районните кметове, на 
администрацията, журналистите, на всички, които участваха в работата. 
Истината е, независимо какво ще стане на изборите, следващия общински 
съвет също ще има да свърши много работа, сериозна работа и дай Боже 
следващия общински съвет да може да свърши неща като преместването на 
Пристанището, като завода за боклуци, като детските градини, като всичко, 
което всеки път тук се караме и дай Боже да имаме повече спорове за 
количеството, качеството и времето, в което всичко това трябва да бъде 
свършено. Още един път, благодаря на всички и ви пожелавам успех не в 



изборите, и не в политиката, защото тя е важна част от нашия живот, но 
малка част от нашия живот, а в личния живот, в семействата ви, в 
приятелствата ви и в обикновените човешки радости и стойности. Благодаря 
господин Председател. 

  
Борислав ГУЦАНОВ:  
Благодаря. Господин Славов, заповядайте. 
  
Славчо СЛАВОВ:  
Благодаря Ви господин Председател, просто искам да направя една 

реплика към колегата Красимир Симов,който постави един въпрос, който не 
отговаря на истината и просто Общината в момента ... 

  
Борислав ГУЦАНОВ:  
Господин Славов, питанията и отговорите на питания са към Кмета на 

Общината. 
  
Славчо СЛАВОВ:  
То е свързано с питането към Кмета, по простата причина, че 

касаещото дете, което е кандидатствало за първи клас, първо в това училище 
норматива за първи клас е 22 ученика, там има две паралелки които са по 28 
деца и са с шест над норматива. Второто което е, това дете, този родител, не 
си представя молбата през месец май, юни, тогава когато са, а през месец 
август, работата на Общината е да насочи там където фактически има 
възможност това дете да бъде прието. Това е едното, второто, което е това 
стана традиция в Община Варна, когато по закон в паралелка, било то в 
училище или във някаква там детска градина или нещо от този род, където 
има норматив, примерно до 22 деца, да бъдат 28 и 30, това е противозаконно 
и не може да се налага нещо, което е против закона и понеже на мен ми 
прави впечатление, че тука през последните две-три години въобще не се 
съобразяваме със закона особено, което е свързано с училищата с учениците 
с децата с детските градини, и за това ви моля там където има норматив 
Общината, трябва да си спазва това, а не да се набедяват едни или други и за 
това искам да се обърне сериозно внимание от страна на дирекция 
"Образование", да направят всичко възможно да си влязат в норматива. 
Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
ЛИ/ЛИ  
 
  



Препис-извлечение! 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка втора от дневния ред 
  
  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от 

ПК"Собственост и стопанство" относно: 
  
- задължаване на "Медицински център за рехабилитация и спортна 

медицина І - Варна" ЕООД да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна 
в размер на 6 150 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се 
използва за инвестиционни нужди и развитие на дружеството. 

  
- задължаване на "Диагностично консултативен център V - Варна" 

ЕООД да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 5 100 лв. 
в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за 
инвестиционни нужди и развитие на дружеството. 

  
- задължаване на "Диагностично консултативен център Чайка - Варна" 

ЕООД да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 5 100 лв. 
в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за 
инвестиционни нужди и развитие на дружеството. 

  
- задължаване на "Обреди" ЕООД да преведе дивидент за 2006 г. на 

Община Варна в размер на 94 000 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от 
печалбата да се използва за инвестиционни нужди и развитие на 
дружеството. 

  
- задължаване на "Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания д-р Марко Марков - Варна" ЕООД да преведе дивидент за 2006 
г. на Община Варна в размер на 106 000 лв. в срок до 10.12.2007 г.  Остатъка 
от печалбата да се използва за инвестиционни нужди и развитие на 
дружеството. 

  
- задължаване на "Пазари" ЕАД да преведе дивидент за 2006 г. на 

Община Варна в размер на 209 500 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от 



печалбата да се използва за инвестиционни нужди и развитие на 
дружеството. 

  
- задължаване на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД да преведе 

дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 10 900 лв. в срок до 
10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за инвестиционни нужди 
и развитие на дружеството. 

  
- задължаване на "Дворец на културата и спорта" ЕАД да преведе 

дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 40 200 лв. в срок до 
10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за покриване на загуби от 
предходни периоди и инвестиционни нужди. 

  
- задължаване на "Общинска охранителна фирма" ЕАД да преведе 

дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 3 400 лв. в срок до 
10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за инвестиционни нужди 
и развитие на дружеството. 

  
- задължаване на "Диагностично консултативен център IV - Варна" 

ЕООД да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 4 770 лв. 
в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за покриване на 
загуби от предходни периоди. 

  
- използване на печалбата на "Център за психично здраве - Варна" 

ЕООД за 2006 г. да се използва за покриване на загуби от предходни 
периоди и развитие на дружеството. 

  
- задължаване на Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение "проф. д-р Д. Стаматов" - Варна ЕООД да 
преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 161 000 лв. в срок 
до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за покриване на загуби 
от предходни периоди. 

  
- задължаване на "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 

заболявания със стационар - Варна" ЕООД да преведе дивидент за 2006 г. на 
Община Варна в размер на 1 360 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от 
печалбата да се използва за покриване на загуби от предходни периоди. 

  
- задължаване на "Градски транспорт"ЕАД да преведе дивидент за 

2006 г. на Община Варна в размер на 40 500 лв. в срок до 10.12.2007 г. 
Остатъка от печалбата да се използва за покриване на загуби от предходни 
периоди. 

  



- използване на печалбата на "Диагностично-консултативен център ІІ 
"Свети Иван Рилски - Аспарухово - Варна" ЕООД за 2006 г. да се използва 
за покриване на загуби от предходни периоди. 

  
относно: задължаване на "Диагностично-консултативен център ІІІ" 

ЕООД да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 4 080 лв. 
в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за покриване на 
загуби от предходни периоди. 

  
- задължаване на "Ученическо и столово хранене" ЕАД да преведе 

дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 18 100 лв. в срок до 
10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за покриване на загуби от 
предходни периоди. 

  
- даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и 

условия, определени от Общински съвет - Варна за недвижим имот частна-
общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ І - 
"за обществено обслужване", с площ 10 435.00 м2, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. "Възраждане", микрорайон 1, кв. 15., при граници на имота: ул. "Майка 
Тереза", УПИ ІІ"за жилищно строителство" и кв. улица.За имота има 
съставен АОС № 4500/02.07.2007 г. 

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

на имот, представляващ УПИ ІІ- 26, кв.153, 11-ти п.р. гр.Варна, 
ул."Веслец"№27, целият с площ 240,00 кв.м., ведно с построените в него: 
жилищна сграда-етаж и сутерен със ЗП- 44,30 кв.м.; жилищна стая със ЗП- 
13,00 кв.м.; жилищна стая със ЗП- 8,10 кв.м.; жилищна стая с антре със ЗП- 
16,00 кв.м.; жилищна стая с антре със ЗП- 11,34 кв.м. при граници: 
ул."Веслец", ул."Яребична", УПИ ІІІ- 23, УПИ І-25.За имота е съставен Акт 
за частна общинска собственост №1155/21.05.1999г. 

  
- даване на съгласие да се извърши замяна на 303 кв.м. ид.ч. от имот, 

собственост на "ВАСО 2000" 
ЕООД, представляващ ПИ 143, находящ се в местност "Свети Никола" 

по плана на 21-ви п.р. на гр. Варна, падащи в улична регулация, съгласно 
Заповед № Г-170/15.09.1993 г. на Кмета на Община Варна. 

  
- даване на съгласие да се прекрати съсобственост върху имот, 

находящ се на ул."Стефан Караджа" №20, представляващ 103.58кв.м ид. 
части от УПИ ІІІ-3, попадащ в кв.715 по плана на 3-ти п.р. на гр.Варна, 
целият с площ 245.00кв.м, в едно с втори етаж от сграда със застроена площ 
33.54кв.м, както и сграда с площ 11.03кв.м, сутерен с площ 15.30кв.м, маза с 



площ 7кв.м, попадащ в кв.715 по плана на 3-ти п.р. на гр.Варна при граници: 
ул."Стефан Караджа", УПИ ІV-4, УПИ V-5, УПИ VІ-6, УПИ ІІ-2. 

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

доброволна делба на имоти, находящи се на първи-партерен етаж на 
жилищен блок, находящ се в гр.Варна, бул."Чаталджа" № 49 в кв.671 по 
плана на 2 подрайон, включващи дял "Б" - собственост на Николай Петков 
Чипински (съгласно нот.акт №22 том VІІ дело №1426/2004г. и Договор за 
покупко-продажба № Д-6-9200(701)21.06.2006г.) и дял "В" - собственост на 
Община Варна (съгласно АОС №3682/08.02.2006г.) 

  
- извършване на продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими 

имоти, представляващи сгради /модули/ - търговски обекти с постоянен 
статут - частна общинска собственост, включително и правото на строеж 
разположени на територията търговски комплекси: "Панелчето", "Орехчето" 
и "Вл. Варненчик" над и под бл.20 

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

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 33, със застроена площ 
18,00 кв.м., представляващо 1,87 % идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот VI- за търговски 
комплекс целия с площ 4 180,00 кв.м., в кв. 12 по плана на ж.к. "Вл. 
Варненчик" І м.р. на гр. Варна, на Тодор Стамов Атанасов, по АОС 
№2266/18.01.2002 г. 

  
- променя и допълване на "Методика за определяне на стартовите 

базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 
нежилищни имоти", приета от Общински съвет - Варна. 

  
- приемане оценката на имот находящ се в гр. Варна бул. "Съборни" № 

40 с АОС № 3965/2006 г., представляващ жилище на първи етаж със 
застроена площ 50.40 кв.м. ведно с дворно място равняващо се на 28 кв.м. 
ид.ч. от цялото 163.00 кв.м. да бъде равна на 100 000 лв. В това число за 
сграда. 70 000 лв. и земя - 30 000 лв. 

  
- променя предназначението на 6 бр. жилища от фонд "Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" във фонд 
"Жилища за продажба". 

  
- дава съгласие да бъде предаден за експлоатация на фирма "В и К" 

ООД град Варна обект: "помпена станция шеста зона водоснабдяване за 
"Сотира" и "Акчелар", находящ се в района на съществуващия резервоар в 



ПИ № 965 по КП на местност "Св. Никола" и "Акчелар" по пътя Варна - 
Виница. 

  
- дава съгласие да бъдат предадени за експлоатация новоизградените 

или ремонтирани от Община Варна В и К съоръжения на фирма "В и К" 
ООД град Варна, съгласно Приложение № 1. 

  
- изготвен протокол и мотивиран докладда бъде определен за 

концесионер на общинска концесия за строителство - изграждане и 
експлоатация на спортен комплекс и извършване на дейност за задоволяване 
на обществени потребности в спортен комплекс "Младост", разположен в 
имот - публична общинска собственост /АОС № 4088/24.11.2006год/, 
представляващ УПИ І - 207, 208, 209, 29 - "за спортен комплекс", кв. 10, 1-ви 
микрорайон, паркова зона за обществено обслужване - ОП 3_, _гр. Варна, 
Община Варна, Област Варна: 

  
-дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Варна и 

Асен Илиев Райчев, по отношение 267,00 (двеста шестдесет и седем) м2 
идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-91, целия с 
площ 767.00 (седемстотин шестдесет и седем)м2, находящ се в гр. Варна, ул. 
"Андрей Сахаров" № 19, кв. 11а, при граници на имота: УПИ ІІІ-101 (три-
сто и едно), кв. улица, ул. "Флора" и кв. улица. 

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

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 33 (тридесет и три), 
със застроена площ 7,39(седем цяло и тридесет и девет стотни)кв.м., 
представляващо 1,93%(едно цяло деветдесет и три стотни процента)идеални 
части от правото на строеж върху общинска земя - Урегулиран поземлен 
имот Х-общ.обсл.и търговия(десет)- целия с площ 1393,00(хиляда триста 
деветдесет и три)кв.м., в кв.12(дванадесет) по плана на ЖК 

"Вл.Варненчик" І(първи) микрорайон - гр.Варна, на Мариета Силвиева 
Иванова, по АОС № 2552/31.01.2003г. 

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

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект със застроена площ 
108,00(сто и осем)кв.м. върху общинска земя – Урегулиран поземлен имот І-
215"за обществено хранене" (едно-двеста и петнадесет"за обществено 
хранене") – целия с площ 278,00(двеста седемдесет и осем)кв.м., при 
граници на целия имот: кв.улица,тревна площ,УПИ ІІ-216-"за 
трафопост",кв.улица, в кв.5(пет) по плана на ЖК "Възраждане" І(първи) 
микрорайон -гр.Варна, на Венцислав Стефанов Василев, по АОС № 
3834/21.08.2006г. 

  



- определя "клуб на пенсионера" част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в с. Каменар,ул. "Цар Симеон І" № 8, кв. 42, УПИ І 
- "за здр. служба и кметство", сграда/метална конструкция/ собща застроена 
площ 186,65 кв.м. - предмет на АОС № 2305/25.03.2002 г., а именно: две 
помещения,вляво от входа с обща площ 41,16 кв.м., съгласно приложеното 
разпределение. 

  
- учредява безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 

общинска собственост, находящ се гр.Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", 
бл. 406, вх. 23, ет. 2, представляващ апартамент № 8, актуван сАОС № 
2404/15.08.2002 г., състоящ се от три стаи, кухня, тоалет, баня, килер, 
коридор и два балкона със застроена площ 91,34 кв.м., заедно с 
прилежащата изба с площ 4,50 кв.м., в полза на Асоциация за 
психосоциална защита "Адаптация", за срок от 10 (десет) години. 

  
- 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. 
"Възраждане" ІІ м.р., ОУ "Никола Вапцаров" и ОУ "Софроний Врачански", 
представляващ четириетажна училищна сграда (блокове "А", "Б", "В" и "Г") 
с обща застроена площ 2544 кв.м. и земя с площ 21 723кв.м.-предмет на аос 
№ 2292/01.03.2002г., а именно: помещение за гардероби, находящо се на І-
ви етажв блок "А" от сградата на училището с площ 20 кв.м. за книжарница. 

  
- дава съгласие Управителят на "ДКЦ Варна - Св. Екатерина" ЕООД, 

гр. Варна, ул. "Сава" № 2, да сключи договор за отдаване под наем на 
помещения с площ 120 кв.м, представляващи: "Зала за събрания"; "Зала 

за хранене"; "Зала за ЛФК и физиотерапия"; част от фоайе, ползвана за 
чакалня; коридори - 2 и санитарен възел, разположени в приземен етаж на 
масивна двуетажна сграда със застроена площ 833 кв.м 

- предмет на АОС № 767/29.07.1998 г. със наемател Сдружение 
"Евроинтеграция" Варна за срок от 5години. 

  
- допълва свое Решение № 4837-2 по Протокол № 53/25.04.2007 г., 

както следва: 
  
"Помещенията се дават с цел реализиране на проект по Програма ФАР 

BG2005/017-353.01.02.Деинституциализация посредством предоставяне на 
услуги в общността за рискови групи." 

  
- утвърждаване на сключения договор между "ДКЦ ІІІ - Варна" ЕООД 

и Фондация с обществено-полезнадейност "SOS - семейства в риск" във 



връзка с изпълнението на Решение № 4837-2 по протокол № 53 от25.04.2007 
г. 

- дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж на 
Областна администрация - гр. Варна върху 61 кв.м., попадащи в недвижим 
имот - частна общинска собственост по АОС № 2386/2002 г., находящ се в 
град Варна жк. "Възраждане" ІІІ м.р. да бл. 65 и представляващи обходна 
тераса - рампа за хора с увреждания, като неразделна част от клуб със ЗП 
190 кв.м., частна-държавна собственост по силата наАДС № 2714/1999 г. 

 - приема предложението на ДКЦ "Чайка" ЕООД за сключване на 
договор за инвестиционен кредит в размерна левовата равностойност на 90 
000 лева с "Пощенска банка" АД. За обезпечаване на дължимата сума, да се 
учреди залог върху движими вещи и закупена апаратура и изплащане на 
възнагражденията към РЗОК,съгласно приложената оферта и проекто-
договор, които са неразделна част от настоящото решение. 

 - променя предназначението на 13 бр. жилища от фонд "Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" във фонд 
"Жилища за продажба"; 

 - Общински съвет - Варна дава съгласие за учредяване на 
безвъзмездно право (с почасов график) на върху имоти или части от тях със 
спортно предназначение - общинска собственост, в полза на спортни 
клубове; 

 - Общински съвет - Варна предоставя за безвъзмездно стопанисване и 
управление помещенията на стол №5, находящ се в сутерена на ДКЦ, 
описано под № 7 в АОС № 1121/14.05.99 г., на "Междуобластендиспансер за 
онкологични заболявания със стационар - д-р Марко Ант. Марков - Варна" 
ЕООД. 

 - да бъде допусната процедура за замяна на недвижими имоти - 
общинска собственост, представляващи земя в м."Франга дере" и 
м."Кокарджа"; 

 - приема предложението за сключване на договор за инвестиционен 
кредит между Междуобластен диспансерза онкологични заболявания със 
стационар "Д-р Марко А.Марков"ЕООД-гр.Варна и УниКредит Булбанк АД 

 - увеличение на капитала на "Междуобластен диспансер по 
онкологични заболявания със стационар - д-рМарко Ант. Марков - Варна" 
ЕООД чрез непарична вноска. 

  
Докл.: Пл.Начков - Председател ПК "СС" 

  
· изграждане на завод за преработка на твърди битови отпадъци; 
 · допускане на предварително изпълнение на решението за 

изграждане на завод за преработка на твърди битови отпадъци; 
· замяна на собственост между Община Варна и държавата, а именно 

на земя представляваща частна общинска собственост, съгласно Акт за 



частна общинска собственост № 1874/30.01.2000 г. от 157 /сто петдесет и 
седем/ дка, представляваща сметище за строителни отпадъци на северния 
бряг на Варненското езеро в Южна промишлена зона 

  
Докл.: Б.Гуцанов - Председател Общински съвет 

  
  
  

Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5242-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: 

Задължава "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 
І - Варна" ЕООДда преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер 
на 6 150 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се 

използва за инвестиционни нужди и развитие на дружеството. 
 /резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 29; против - 1; въздържал се - 2; отсъстват-18/ 
  
5243-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147,ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: 

Задължава "Диагностично консултативен център V - Варна" ЕООДда 
преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 5 100 лв. в срок до 
10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за инвестиционни нужди 
и развитие на дружеството.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 28; против - 1; въздържал се - 1; отсъстват-21 / 
  
5244-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: 

Задължава "Диагностично консултативен център Чайка - Варна" 
ЕООДда преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 5 100 лв. 
в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за 
инвестиционни нужди и развитие на дружеството.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 29; против - 0; въздържал се - 1; отсъстват-21/ 
  



5245-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 
т. 3 от Търговския закон чл. 5 и чл. 6 ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, Общински 
съвет - Варна реши: Задължава "Обреди" ЕООД да преведе дивидент за 2006 
г. на Община Варна в размер на 94 000 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка 
от печалбата да се използва за инвестиционни нужди и развитие на 
дружеството.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 33; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-18/ 
  
5246-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 

т. 3 от Търговския закон чл. 5 и чл. 6 ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, Общински 
съвет - Варна реши: Задължава "Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания д-р Марко Марков - Варна" ЕООДда преведе дивидент за 2006 
г. на Община Варна в размер на 106 000 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка 
от печалбата да се използва за инвестиционни нужди и развитие на 
дружеството.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 31; против - 1; въздържал се - 0; отсъстват-19/ 
  
5247-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 

във връзка с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: Задължава "Пазари" ЕАД 
да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 209 500 лв. в 
срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за 
инвестиционни нужди и развитие на дружеството.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/ 
  
5248-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 

във връзка с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна Задължава "Стопанска и 
спомагателна дейност" ЕАДда преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна 
в размер на 10 900 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се 
използва за инвестиционни нужди и развитие на дружеството.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/ 
  
5249-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 

във връзка с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: Задължава "Дворец на 
културата и спорта" ЕАД да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в 
размер на 40 200 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се 



използва за покриване на загуби от предходни периоди и инвестиционни 
нужди.  

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 37; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-14/ 
  
5250-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 

във връзка с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: Задължава "Общинска 
охранителна фирма" ЕАДда преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в 
размер на 3 400 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се 
използва за инвестиционни нужди и развитие на дружеството.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 39; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-12/ 
  
5251-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: Задължава "Диагностично 
консултативен център IV - Варна" ЕООДда преведе дивидент за 2006 г. на 
Община Варна в размер на 4 770 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от 
печалбата да се използва за покриване на загуби от предходни периоди.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 37; против - 1; въздържал се - 0; отсъстват-13/ 
  
5252-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147,ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши печалбата на "Център за 
психично здраве - Варна" ЕООД за 2006 г. да се използва за покриване на 
загуби от предходни периоди и развитие на дружеството. 

 /резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 37; против - 1; въздържал се - 0; отсъстват-13/ 
  
5253-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: Задължава 
Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
"проф. д-р Д. Стаматов" - Варна ЕООД да преведе дивидент за 2006 г. на 
Община Варна в размер на 161 000 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от 
печалбата да се използва за покриване на загуби от предходни периоди.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 34; против - 1; въздържал се - 1; не участва-1; отсъстват-14/ 
  



5254-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: задължава "Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна" 
ЕООД да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 1 360 лв. 
в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за покриване на 
загуби от предходни периоди.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 29; против - 2; въздържал се - 0; отсъстват-20/ 
  
5255-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 

във връзка с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: задължава "Градски 
транспорт"ЕАД да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в размер на 
40 500 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се използва за 
покриване на загуби от предходни периоди.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/ 
  
5256-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши печалбата на 
"Диагностично-консултативен център ІІ "Свети Иван Рилски - Аспарухово - 
Варна" ЕООДза 2006 г. да се използва за покриване на загуби от предходни 
периоди.   

/резултати от поименно явно гласуване/   
/за - 30; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-21/ 
  
5257-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: Задължава 
"Диагностично-консултативен център ІІІ" ЕООДда преведе дивидент за 
2006 г. на Община Варна в размер на 4 080 лв. в срок до 10.12.2007 г. 
Остатъка от печалбата да се използва за покриване на загуби от предходни 
периоди.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 30; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-21/ 
  
5258-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 

във връзка с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна реши: Задължава "Ученическо и 
столово хранене" ЕАД да преведе дивидент за 2006 г. на Община Варна в 



размер на 18 100 лв. в срок до 10.12.2007 г. Остатъка от печалбата да се 
използва за покриване на загуби от предходни периоди.    

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 33; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-18/ 
  
5259-2.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. № ОБС-7-2800/404/25.07.2007 г., Общински съвет - Варна дава съгласие 
за продажба чрез търг с явно наддаване по ред и условия, определени от 
Общински съвет - Варна за недвижим имот частна-общинска собственост, 
представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ І - "за обществено 
обслужване", с площ 10 435.00 м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
"Възраждане", микрорайон 1, кв. 15., при граници на имота: ул. "Майка 
Тереза", УПИ ІІ"за жилищно строителство" и кв. улица.   За имота има 
съставен АОС № 4500/02.07.2007 г.   

 Началната цена при провеждането на търга да бъде определената 
пазарна оценка на гореописания имот, определена от лицензиран оценител, 
съгласно Договор Д-7-9200(1019)/16.07.2007 г. и възлиза на 6 203 564(шест 
милиона двеста и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева) лева.   

Общински съвет - Варна определя следните тръжни условия: 
  
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
  
Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, които отговарят на следните условия: 
  
· Да нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Национална агенция по приходите;  
· Да нямат задължения към Община Варна;  
За участие в търга са необходими следните документи:   
· заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 

документи;  
· актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически лица 

и физически лица - еднолични 
търговци /оригинал/ и документ за самоличност за физическо лице 

/копие, заверено от участника/;  
· съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 
оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/; 

  
· свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица или едноличните 
търговци /оригинал/; 



 · удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на Националната агенция по 
приходите /оригинал/; 

 · удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

 · служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 
 · БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията /оригинал/; 
 · Декларация, приложена в комплекта тръжни документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 
 · Декларация за извършен оглед на обекта; 
 · Декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 

с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
 · Платежен документ за внесен депозит в размер на 620 356 

(шестстотин и двадесет хиляди триста петдесет и шест лв.) лева, без 
включен ДДС, платими в IBAN: BG36 CECB 97903362 150000 и BIC  
CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна;  

· Платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна срещу 
сумата от 1000 (хиляда лв.)лева, с включен ДДС, платима в IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC CECBBGSF и код за плащане 44 40 00 при 
"Централна кооперативнабанка" АД-клон Варна. 

  
Определя начална тръжна цена в размер на 6 203 564(шест милиона 

двеста и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева) лева. без ДДС.  
Стъпката за наддаване се определя в размер на 620 356 (шестстотин и 

двадесет хиляди триста петдесет и шест лв.) лева.  
Общински съвет - Варна 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 - 33; против - 0; въздържал се - 1; отсъстват-17/ 
  
5260-2.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-4368/09.07.2007 г., Общински съвет -Варна дава 
съгласие да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, 
представляващ УПИ ІІ- 26, кв.153, 11-ти п.р. гр.Варна, ул."Веслец"№27, 
целият с площ 240,00 кв.м., ведно с построените в него: жилищна сграда-
етаж и сутерен със ЗП- 44,30 кв.м.; жилищна стая със ЗП- 13,00 кв.м.; 
жилищна стая със ЗП- 8,10 кв.м.; жилищна стая с антре със ЗП- 16,00 кв.м.; 
жилищна стая с антре със ЗП- 11,34 кв.м. при граници: ул."Веслец", 
ул."Яребична", УПИ ІІІ- 23, УПИ І-25.  



За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№1155/21.05.1999г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на търг за продажба с 
явно наддаване при стартова тръжна цена, представляваща процентно 
обезщетение за Община Варна 29,44% от бруто РЗП с еквивалентна пазарна 
оценка в размер на 310914 лева без ДДС при следните 

  
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
  
Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, които:  
- нямат задължения по данъчно- осигурителната сметка в 

Националната агенция по приходите; 
 - 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 /за юридически лица и еднолични търговци/; 

 - свидетелство за съдимост за физически лица и за лица, 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;  

- декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът или участникът е 
работодател /за юридически лица и еднолични търговци/; 

 - нотариално заверено пълномощно, когато кандидата се представлява 
от пълномощник/оригинал/; 

 - служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 
 - БУЛСТАТ - удостоверение от Агенцията по вписванията /оригинал/; 
 - декларация, приложена в комплекта тръжни документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 
 - декларация за извършен оглед на обекта; 
 - декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка 

с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
 - платежен документ за внесен депозит в размер на 31091,00/тридесет 

и една хиляди и деветдесет и един/лева, без включен ДДС, платими по 



IBAN: BG36 CECB 97903362 150000 и BIC CECBBGSF при "Централна 
кооперативна банка"АД- клон Варна; 

 - платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 1000,00/хиляда/ лева, с включен ДДС, платима по IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC CECBBGSF и код за вид плащане 444000 
при "Централна кооперативна банка"АД- клон Варна. 

  
Началният тръжен процент на обезщетение в полза на Община Варна 

е в размер на 29,44(двадесет и девет цяло и четиридесет и четири)% от 
разгънатата застроена бруто площ на бъдещата сграда и стъпка за наддаване 
един пункт(кръгъл процент). 

  
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението му и осигуряване на жилище от 
фонд "Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди" за пренастаняване на Тодора Сярова Петрова - наемател съгласно 
Заповед № 57/28.03.1997 г. на общинско жилище на ул. "Веслец" №27.  

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 33; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-18/ 
  
5261-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 от 

ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 6 и чл. 98 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-94.К/123/24.04.2007 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие да се извърши замяна на 303 кв.м. ид.ч. от имот, 
собственост на "ВАСО 2000" ЕООД, представляващ ПИ 143, находящ се в 
местност "Свети Никола" по плана на 21-ви п.р. на гр. Варна, попадащи в 
улична регулация, съгласно Заповед № Г-170/15.09.1993 г. на Кмета на 
Община Варна.  

В замяна на имота, засегнат от уличната регулация да се предостави 
имот частна общинска собственост, представляващ ПИ 267, по плана на 21-
ви п.р., местност "Свети Никола" на гр. Варна, целият с площ 488.00 кв.м., 
при граници: ПИ 142, ПИ 149, ПИ 148, ПИ 143, описан в АОС № 
3889/15.06.2006 г.   

Замяната на описаните по-горе имоти да се извърши по пазарни цени, 
определение от лицензиран експерт оценител и предоставени с приемо-
предавателни протоколи, които възлизат съответно на: 

  
За 303 кв.м. ид.ч. от ПИ 143, собственост на "ВАСО 2000" ЕООД в 

размер на 106 470.00 лева без ДДС.  
За ПИ 267, частна общинска собственост в размер на 176 250.00 лева 

без ДДС.  



Разликата в пазарните стойности на имотите предмет на замяната в 
размер на 69 780.00 лв. без ДДС да бъде доплатена от "ВАСО 2000" ЕООД. 

 Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на Решението му. 

 /резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 32; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват- 19/ 
  
5262-2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, във връзка с чл.92, ал.5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-6-94.Б/63/28.08.2007 г., Общински съвет 

- Варна дава съгласие да се прекрати съсобственост върху имот, 
находящ се на ул."Стефан Караджа" №20, представляващ 103.58кв.м ид. 
части от УПИ ІІІ-3, попадащ в кв.715 по плана на 3-ти п.р. на гр.Варна, 
целият с площ 245.00кв.м, в едно с втори етаж от сграда със застроена площ 
33.54кв.м, както и сграда с площ 11.03кв.м, сутерен с площ 15.30кв.м, маза с 
площ 7кв.м, попадащ в кв.715 по плана на 3-ти п.р. на гр.Варна при граници: 
ул."Стефан Караджа", УПИ ІV-4, УПИ V-5, УПИ VІ-6, УПИ ІІ-2. 

  
Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

описаният дял собственост на Община Варна, съгласно АОС 
№4397/28.05.2007год., който да бъде изкупен от съсобственикът Боян 
Христов Николов на пазарна цена, определена от лицензиран експерт 
оценител в размер на 248 920.00 лева, съответно  

· За земя - 219 920.00 лева,  
· За сграда - 29 000.00 лева,  
както и ДДС в размер на 49 784.00 лева на основание чл.45 от ЗДДС. 
  
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 33; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-18/ 
  
5263-2.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.1 от ЗОС, 

съгласно чл.63 във връзка с чл.92 ал.5 и по реда на чл.97 т.4 от НРПУРОИ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-109710/12.07.2007 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие, да бъде допусната процедура за 
извършване на доброволна делба на имоти, находящи се на първи-партерен 
етаж на жилищен блок, находящ се в гр.Варна, бул."Чаталджа" № 49 в 
кв.671 по плана на 2 подрайон, включващи дял "Б" – собственост на 
Николай Петков Чипински (съгласно нот.акт №22 том VІІ дело 
№1426/2004г. и Договор за покупко-продажба № Д-6-9200(701)21.06.2006г.) 



и дял "В" - собственост на Община Варна (съгласно АОС 
№3682/08.02.2006г.) 

  
Преразпределянето на имотите на два реални дяла да бъде извършено 

съгласно одобрения инвестиционен проект за делба на обособени 
помещения на първи-партерен етаж в жилищна сграда на бул."Чаталджа" № 
49 от 22.06.2007г., като от дял "В" - частна общинска собственост с обща 
площ от 161,55 кв.м. се отделят 33,89 кв.м. и се придават към дял "Б", който 
ще се увеличи със същата площ и след преразпределянето да се оформят 
следните дялове:  

· ДЯЛ "Б" - обособени помещения на първи-партерен етаж в жилищна 
сграда в гр.Варна на бул."Чаталджа" № 49, разположени в ляво от 
стълбищен-вход "В" със застроена площ 120.91 кв.м., състоящ се от две 
помещения-телевизионен сервиз, две помещения-склад и санитарен възел, 
при граници на имота: бул."Чаталджа" стълбище към жилищните етажи на 
вход "В", клубна база-дял "В", квартална улица, дял "А", както и 2,42 % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху 
мястото, находящо се в кв.671 по плана на 2 подрайон  ДЯЛ "В" - обособени 
помещения на първи-партерен етаж в жилищна сграда в гр.Варна на 
бул."Чаталджа" № 49, разположени в дясно от стълбище-вход "В" със 
застроена площ 127,66 кв.м., състоящ се от кафе-клуб, две складови 
помещения и две сервизни помещения, при граници на имота: 
бул."Чаталджа" ул."Цар Асен", квартална улица, дял "Б" и стълбище към 
жилищните етажи на вход "В", както и 2,55 % идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящо се в 
кв.671 по плана на 2 подрайон. 

 Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
предприеме действия по съставяне на актове за общинска собственост за 
новообразуваните дялове в имота.  

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 30; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-21/ 
  
5264-2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, 

чл.64, ал.2 и ал.3, Т.1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-7-9302/177/02.08.2007 г., Общински съвет 

- Варна решава да бъде извършена продажба чрез търг с явно 
наддаване на недвижими имоти, представляващи сгради /модули/ - 
търговски обекти с постоянен статут - частна общинска собственост, 
включително и правото на строеж разположени на територията търговски 
комплекси: "Панелчето", "Орехчето" и "Вл. Варненчик" над и под бл.20 
/съгласно Приложение №1/ при следните 

  
Условия за участие в търга:  



1. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, 
които:  

1.1. Да нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 
Национална агенция по приходите;  

1.2. Да нямат задължения към Община Варна;  
2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
 2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи;  
2.2. актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически 

лица и физически лица – еднолични търговци /оригинал/ и документ за 
самоличност за физическо лице /копие, заверено от участника/;  

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 
оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/;  

2.4.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица или едноличните 
търговци /оригинал/;   

2.5. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на Националната агенция по 
приходите /оригинал/;   

2.6. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна /оригинал/;  

2.7. служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 
 2.8. БУЛСТАТ - удостоверение от Агенция по вписванията 

/оригинал/; 
 2.9. Декларация, приложена в комплекта тръжни документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 
 2.10. Декларация за извършен оглед на обекта; 
 2.11. Декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 
 2.12. Платежен документ за внесен депозит съгласно приложение №1, 

без включен ДДС, платими в IBAN: BG36 CECB 97903362 150000 и BIC 
CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна; 

 2.13. Платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна срещу 
сумата от 500.00 /петстотин/ лева, с включен ДДС, платима по IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC CECBBGSF и код за плащане 44 40 00 при 
"Централна кооперативна банка" АД-клон Варна. 

  
3.Утвърждава тръжна документация, съдържаща следните документи: 
3.1. Заявление за участие; 
3.2. Заповед за подготовка, организация и провеждане на търга; 
3.3. Декларация за не разгласа на информация; 



3.4. Проекто-договор за продажба; 
3.5. Декларация за получаване и запознаване с тръжните условия; 
3.6. Декларация за оглед на обекта; 
3.7. Копие от акт за общинска собственост на имота и скица; 
3.8. Декларация за получаване на тръжна документация 
Тръжните книжа се получават до 12.00 часа на деня, предхождащ деня 

на търга от стая 1207, ХІІ етаж, в сградата на Община Варна, гр.Варна, бул. 
"Осми Приморски полк" №43, тел.052/659 137 и 052/668 194 срещу платени 
500.00/петстотин/лева по IBAN: BG36 CECB 97903362 150000 и BIC 
CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна. 

  
Определеният депозит за участие в търга в размер, съгласно 

Приложение №1, се внася по IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC 
CECBBGSF и код за плащане 44 40 00 при "Централна кооперативна банка" 
АД-клон Варна. При подаването на предложенията за участие в търга се 
прилага банков документ удостоверяващ внесения депозит. 

  
До 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга, кандидатите следва 

да подадат тръжните документи в ст.1207 на ХІІ етаж на Община Варна, 
където ги представят в запечатан плик, върху който отбелязват цялостното 
название на обекта на конкурса и адреса на подателя, както и доказателства 
за закупена тръжна документация и внесен депозит. Допълнения или 
изменения в предадени вече предложения не се допускат. 

  
За всеки обект се закупува и поддават отделен комплект документи и 

се внася депозит съгласно 
  
Приложение №1. 
Търгът да се проведе в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 

публикацията в местните ежедневници, информационното табло и сайта на 
Община Варна от 10.00 часа в сградата на Община Варна, зала № 37. 

При съвпадение на датата на провеждането на търга с неработен ден, 
той се провежда на първия следващ работен ден в обявения час и място. 

Началната тръжна цена и стъпката за наддаване се определя, съгласно 
Приложение №1.  

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на Решението му.  

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 32; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-19/ 
  
5265-2.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.З от 



НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-
94.Т/166/14.08.2007 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-
търговски обект № 33, със застроена площ 18,00 кв.м., представляващо 1,87 
% идеални части от правото на строеж върху общинска земя - Урегулиран 
поземлен имот VI- за търговски комплекс целия с площ 4 180,00 кв.м., в кв. 
12 по плана на ж.к. "Вл. Варненчик" Ім.р. на гр. Варна, на Тодор Стамов 
Атанасов по АОС №2266/18.01.2002 г. 

 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 3 
220,00 лева без ДДС, която е определена от лицензиран експерт-оценител. 

  
Общински съвет-Варна 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 - 31; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-20/ 
  
5266-2.На основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА и чл. 14, ал. 8 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-7-9302/61/14.08.2007 г., Общински съвет – Варна променя и 
допълва "Методика за определяне на стартовите базисни цени при 
обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти", 
приета от Общински съвет - Варна, както следва:  

1. Допълва чл. 18 от "Методика за определяне на стартовите базисни 
цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни 
имоти" и същото придобива следния вид: "За обекти, отдадени под наем 
чрез търг или конкурс, разположени на територията на учебни и детски 
заведения, наем не се дължи за официално обявените от МОН ваканции. 
Изключение правят помещенията и спортните площадки, отдадени почасово 
под наем за образователни и учебни цели.  

/за - 35; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-16/ 
  
5267-2.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал. 2 от ЗОС и 

по предложения на Кмета на Община Варна с вх. РД-7-9302/57/24.07.2007 г., 
Общински съвет - Варна приема оценката на имот находящ се в гр. Варна 
бул. "Съборни" № 40 с АОС № 3965/2006 г., представляващ жилище на 
първи етаж със застроена площ 50.40 кв.м. ведно с дворно място равняващо 
се на 28 кв.м. ид.ч. от цялото 163.00 кв.м. да бъде 100 000 лв. без ДДС. В 
това число за сграда. 70 000 лв. и земя - 30 000 лв. Всички данъци и такси са 
за сметка на купувача.  

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на Решението му.  



/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 32; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-19/ 
  
5268-2.На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 от ЗОС 

и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. №№ РД-7-
9300/30.07.2007 г., № ОБС-7-1000/295/14.08.2007 г. и РД-7-9302/24.07.2007 
г., Общински съвет - Варна променя предназначението на 6 бр. жилища от 
фонд "Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди" във фонд "Жилища за продажба", както следва: 

  
                         бл.  вх. ет. ап. – АОС  
1.  ж.к."Вл.Варненчик"  403  14  7   19  3986/06 г. 
2.  ж.к."Вл.Варненчик"   405  4   7   19  3281/05г. 
3.  ж.к."Вл.Варненчик"   223  4   1   92  4455/07г. 
4.  ж.к."Вл.Варненчик"   405  6   3   57  4403/07г. 
5.  ж.к."Вл.Варненчик"   227  3   3   84  4451/07г. 
6.  ул."Мадара"          8    -   10  47  2188/01г. 
 /резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 31; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-20/ 
  
5269-2.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 за условията 
за придобиване и ползване на В и К системи, чл.27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-
9300/32/10.09.2007г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
предаден за експлоатация на фирма "В и К" ООД град Варна обект: 
"помпена станция шеста зона водоснабдяване за "Сотира" и "Акчелар", 
находящ се в района на съществуващия резервоар в ПИ № 965 по КП на 
местност "Св. Никола" и "Акчелар" по пътя Варна - Виница.  

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на Решението му.  

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 31; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-20/ 
  
5270-2.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 за условията 
за придобиване и ползване на В и К системи, чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302/67/12.09.2007 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъдат предадени за 
експлоатация новоизградените или ремонтирани от Община Варна В и К 
съоръжения на фирма "В и К" ООД град Варна, съгласно Приложение.  



Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия,необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на Решението му.  

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 33; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-18/ 
  
5271-2. На основание чл.58, ал.1 и ал.2, т.1 от Закон за концесиите, 

чл.87 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, проведена 
открита процедура на 2708.2007год. и 31.08.2007 год. от комисия назначена 
със Заповед № 2371/ 09.07.2007год. на Кмета на Община Варна, изготвен 
протокол и мотивиран докладна бъде определен за концесионер на 
общинска концесия за строителство - изграждане и експлоатация на спортен 
комплекс и извършване на дейност за задоволяване на обществени 
потребности в спортен комплекс "Младост", разположен в имот - публична 
общинска собственост /АОС № 4088/24.11.2006год/, представляващ УПИ І - 
207, 208, 209, 29 - "за спортен комплекс", кв. 10, 1-ви микрорайон, паркова 
зона за обществено обслужване - ОП 3_, _гр. Варна, Община Варна, Област 
Варна:  

"ХИМИМПОРТ"АД със седалище и адрес на управление: гр.СОФИЯ, 
ОБЛАСТ СОФИЯ, ОБЩИНА СОФИЯ, РАЙОН "СРЕДЕЦ", ул."СТЕФАН 
КАРАДЖА" № 2, БУЛСТАТ 000627519, регистрирано на основание 
съдебно решение №1/24.01.1990год., №2/12.11.1990год., №3/25.05.1993год., 
№4/22.09.1993год., №5/02.01.1995год., №6/19.02.1997год., 
№7/21.01.1998год., №8/29.03.1998год., №9/20.04.1999год., 
№10/12.10.2000год., №11/22.11.2000год., №12/31.01.2001год., 
№13/19.12.2001год., №14/11.02.2002год., №15/15.04.2002год., 
№16/25.11.2002год., №17/13.02.2004год., №18/18.08.2004год., 
№19/07.01.2005год., №20/14.02.2005год., №21/12.04.2005год., 
№22/20.05.2005год., №23/09.02.2006год., №24/09.02.2006год., 
№25/29.09.2006год. и №26/14.05.2007год., по ф.д.№2655/1989год. на 
Софийски градски съд под №66, том 1, стр.173, ЕФН 2104000190, тел. 02 
980 66 02, факс 02 981 17 58.  

Дружеството се представлява от изпълнителните директори ИВО 
КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ и МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ заедно и поотделно. 

  
 
ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:  
1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИ ОБЕКТИ И ПОДОБЕКТИ: 
  
А. ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СТАДИОН  
Изграждане на нов лекоатлетически стадион, отговарящ на 

изискванията на Световната федерация по лека атлетика в югозападна 
посока от съществуващия включително писта с изкуствена настилка; 



дренажна система и отводнителна система на стадиона; тревна настилка, 
включително и система за оросяване; съоръжения за всички останали видове 
лекоатлетически дисциплини /скокове, хвърляне на гюле, копие, чук и диск, 
тренировъчно футболно игрище и др./; нови трибуни за зрители; съдийски 
пунктове /подвижни и стационарни/; осветление на пистата и цялото 
съоръжение; информационна система и информационно табло/а/; аксесоари 
/подвижни и стационарни/ за отделните видове лекоатлетически 
дисциплини; изграждане на кабелни системи - озвучителна, телевизионна, 
информационна и др.; други системи и елементи; сертифициране на 
съоръжението, съгласно изискванията на Световната федерация по лека 
атлетика. 

  
Б. ОСНОВНИ, ОБСЛУЖВАЩИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ 

КЪМ ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИЯ СТАДИОН  
Основни помещения за: методологична подготовка; спортно - 

методологически персонал; административен персонал; медицински и 
възстановителен център; лекарски и спортно - възстановителен персонал; 

 Обслужващи помещения за: складове за спортни уреди и аксесоари; 
складове за поддържаща техника, материали и консумативи; обслужващия 
персонал; санитарно битови помещения; технически помещения; 

Осигурителни помещения за: техническа работилница; охрана; други; 
  
В. ДРУГИ ОТКРИТИ СПОРТНИ ИГРИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ  
Тенис кортове; игрища за футбол на малки вратички /хандбал/; 

игрища за баскетбол; игрища за волейбол; осветление на игрищата; леки 
конструкции за покритие на игрищата в есенно-зимния сезон;   всички 
спортни терени да се предвидят с настилка, отговарящата на изискванията 
на отделните спортни федерации. 

 
  
Г. СПОРТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН И ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС  
Спортен център с леглова база: приемно-регистрационен блок; 

централно фоайе с анекси; информационен център; прес-център; 
конферентен център; леглова база 150 стаи; хранителен блок; клуб - 
ресторант; спортен кафе - клуб; административно-обслужващ 
център;складови, технически и обслужващи помещения; открити тераси за 
наблюдение на спортни прояви; 

 Възстановителен център: многофункционален басейн; малък басейн с 
изкуствено течение; сауна, руска баня и др. мануален, воден и други видове 
масаж; фитнес център; възстановителни терапии вкл. минерална вода, аромо 
и др./ съблекални и санитарно-битови помещения; лекарски 
кабинет/ти/;складови, технически и обслужващи помещения;други; 



 Търговски и център: спортен магазин с отделни щандове на 
производители на спортни стоки; магазини за парфюмерия, козметика и 
аксесоари; други магазини; снек - бар; обслужващи и битови помещения;   

Офис център: офиси; офиси за телевизионни екипи; складови, 
технически и обслужващи помещения; 

  
Д. ОТКРИТ ПАРКИНГ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ  
Охраняем открит паркинг за посетители; охраняем паркинг за 

персонал; изграждане на зелени площи, 
включително оросяваща система;създаване на детски кътове; 
  
Е. РАЙОННО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ И СИСТЕМИ ЗА 

ОХРАНА И КОНТРОЛ НА ДОСТЪП  
Изграждане на обща система за осветление вкл. и ефектно; създаване 

на обща система за охрана и телевизионно наблюдение; изграждане на 
ограда на обекта;създаване на интегрирана система за контрол на достъпа с 
електронни карти. 

  
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
  
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 7 285.00 кв.м  
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 24 023.00 кв.м  
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ПОД КОТА 0.00:  
СУТЕРЕН 1 - 8 923.00 кв.м  
СУТЕРЕН 2 - 8 923.00 кв.м 
ЕТАЖНА КОНСТР. ВИСОЧИНА - СУТЕРЕНИ - 3.50 м  
ЕТАЖНА КОНСТР. ВИСОЧИНА - ПАРТЕР - 3.50 м  
ЕТАЖНА КОНСТР. ВИСОЧИНА - 1-2 ЕТАЖИ - 3.50 м  
ЕТАЖНА КОНСТР. ВИСОЧИНА - 3-6 ЕТАЖИ - 3.00 м 
  
2. СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
Изготвяне на инвестиционен проект в срок от 10 /десет месеца/ от 

сключване на концесионния договор и получаване от страна на Община 
Варна съгласувана виза /скица/ за проектиране на СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
"МЛАДОСТ", вкл. становища от присъединителните предприятия, 
предварителни договори за присъединяване и разрушаване и извозване на 
отпадъците на съществуващите сгради и съоръжения за освобождаване на 
строителната площадка.   

Изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта на концесията 
ще бъде извършено в рамките на 26/двадесет и шест/месеца от получаване 
на валидно разрешение за строеж. 

  



3. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПРИГОДНОСТ  

Предварително подписан договор за управление на инвестиционен 
проект между "ХИМИМПОРТ" АД и "КОМПАНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРСКИ 
ПРОЕКТИ" ООД по отношение на проектирането и изграждането на 
многофункционалния спортен обект. 

  
4. СТОЙНОСТ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА ОБЕКТА /ФИНАНСОВ 

МОДЕЛ/ 
  
Предложен обем на вложени средства за проучване, проектиране, 

изпълнение на основни СМР, доставка и монтаж на машини и съоръжения, 
изпитания и въвеждане на обекта в експлоатация, вкл. изпълнението на 
авторски, инвеститорски контрол и цялостен надзор стойност по време на 
изпълнение на инвестиционния проект в размер на 26 330 000,00 /двадесет и 
шест милиона триста и тридесет хиляди/лева.   

Стойността на проекта ще бъде конкретизирана с изготвянето на 
Идейният инвестиционен проект и съответстващата му инвестиционната 
програма които ще бъдат представени за съгласуване от оторизираните от 
Община Варна органи в срок от 5 /пет месеца/ от получаването на визата за 
проектиране. 

  
5. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА 
  
Срок на общинската концесия за строителство - изграждане и 

експлоатация на спортен комплекс "МЛАДОСТ" - 30/тридесет/ години.   6. 
ОБЕМ И КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ В ОБЕКТА НА 
КОНЦЕСИЯ 

  
Оперативното управление на обекта на общинска концесия за 

строителство - изграждане и експлоатация на спортен комплекс 
"МЛАДОСТ", да бъде възложен на регистрираното по ф.д. № 8232 /2006год. 
в Софийски градски съд дружество "СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД с 
едноличен собственик на капитала "СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА" АД.   

Основни дейности и услуги, които ще бъдат предлагани в обекта на 
концесията са следните:   

− Лекоатлетическия стадион: национален спортен календар по лека 
атлетика, тенис и др. включително организиране на "пара" спортни събития; 
годишни спортни събития от местно значение, провеждани на територията 
на гр. Варна; лекоатлетически спортни събития на висши и средни учебни 
заведения, провеждани на територията на гр. Варна; редовни тренировки по 
лека атлетика и футбол; други обществени събития (концерти, годишни 
музикални турнета и др.).   



− Открити и закрити спортни игрища и съоръжения: национален 
спортен календар по-специално разделите, обхващащи мероприятията на 
Българската Федерация по баскетбол, Българската Федерация по волейбол, 
Българската Федерация по тенис, турнири по скуош и др.; годишни спортни 
събития от местно значение; спортни събития на висши и средни учебни 
заведения, провеждани на територията на гр. Варна; провеждане на спортно-
тренировъчен процес; любителски мачове.   

− Спортен център с леглова база: организирани посещения на 
спортните събития; наемане при провеждане на спорно-тренировъчни 
лагери; провеждане на конференции, обучения, семинари и др.; предлагане 
на широк кръг комунално-битови услуги.   

− Възстановителния център: басейн, сауна, „руска" баня, масаж, 
фитнес зала, възстановителна терапия и др.   

− Търговски център: създаване на отделни щандове на водещи 
производители на спортни стоки; организиране на международни изложби и 
презентации на спортно оборудване и стоки; други търговски, културни и 
рекламни кампании; продажба на стоки битови и други стоки.   

− Информационен и офис център: отдаване на офиси под наем при 
провеждане на масови спортни и културни събития; предлагане на офиси за 
представителства; предоставяне на телевизионни студия и кореспондентски 
пунктове; предлагане на транспортни, тур-операторски и др. услуги; 
организиране на конференции, симпозиуми и други прояви; други. 

  
7. ЦЕНИ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ В ОБЕКТА НА 

КОНЦЕСИЯ 
  
Предлаганите основни и допълнителни дейности в обекта на 

концесията ще се определя от следните основни принципи по вида 
подобекти:  

− Открити спортни игрища и съоръжения: пряка зависимост между 
първоначалните разходи за изграждането на базата и темповете на 
възвръщаемост на вложените средствата; показатели за средна годишна 
заетост на едно спортно съоръжение и средна повторяемост на заетостта на 
база прогнозен среден годишен брой посетители на съоръженията; разлики 
по отношение на цената на билета зависещ от вида спортно, културни или 
друго събитие; диференциация на цените в зависимост от срока за наемане 
на отделен обект, съоръжение или цялата база; диференциация на цените за 
свободни посетители и посетители с абонаментни карти (предвижда се да се 
предлагат абонаментни карти за посещението на всички срещи от един 
турнир); съобразяване със средните пазарни цени на билетите за подобни 
спортни събития към настоящия момент; преференциални цени при 
ползване на базата за организиране на спортни и културни събития от 
Община Варна или такива провеждани под нейната егида; преференциални 



цени при ползване на базата за организиране на "пара" спортни и културни 
събития.   

− Спортен център с леглова база: средна годишна заетост и 
прогнозиран годишният брой на нощувките; зависимост между вида на 
посетителите на лекоатлетическия стадион и заетостта на базата от легла и 
заведенията; съобразяване с актуалните цени на услуги в този сектор на 
икономиката за страната.   

− Възстановителен център: средна дневна посещаемост по обекти, 
като се предвижда за съоръженията с най-висока посещаемост да се 
предлагат абонаментни карти; ценови проучвания за цената на услугата за 
всеки обект на база средните цени в конкурентните възстановителни 
центрове в града и региона.   

− Рекламни, информационни, транспортни и други услуги: ценови 
проучвания за цените на услугата за всеки отделен вид предлагана услуга на 
база средните цени в конкурентната сфера. 

  
8. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА 
  
При реализирането на общинска концесия за строителство - 

изграждане и експлоатация на спортен комплекс "МЛАДОСТ" ще бъдат 
извършени следните дейности и предприети мерки по направления: 
системни анализи за качеството на атмосферния въздух, което ще се 
осъществява от разположените два постоянни пункта за наблюдение 
параметрите на въздуха - РИОСВ и ХЕИ; изследване на основни източници 
на замърсители: автомобилен трафик по основните пътни артерии, битовото 
отопление през зимния сезон, строителството в зоната; изследване на силно 
изразената проветривост на микрорайона, където ще бъде разположен 
спортния комплекс; изследване на основните санитарно-хигиенни и 
екологични ограничители в указаните зони за регистриране на моменти 
наднормени стойности на прах, серен диоксид (със сезонна динамика с 
високи стойности през зимните месеци), азотен диоксид; изследване на 
локални, кратковременни замърсявания на въздуха в резултат на 
отработените газове от автомобилите. 

  
Предлагани мерки: строителните отпадъци ще се транспортират до 

сметища, където е позволено депонирането им; въвеждане на система за 
контрол на чистотата на строителната и транспортна техника при напускане 
на обекта; почистването на спортния комплекс в процеса на неговата 
експлоатация ще се съхраняват и извозват предвиди условия и подписани 
договори със сметоизвозващите фирми; изграждането на паркинг и 
организацията на транспорта в региона; устройствени мероприятия - 
оптимизация на пътната система, автомобилния трафик и избягване на 



задръствания; местни специфични правила и организационни мероприятия; 
използване на машини, съоръжения и оборудване генериращи минимални 
шум, вибрации и вредни лъчения и др.; разкриване на оптимален брой 
работни места, с оглед поддържане всички необходими санитарно-хигиенни 
условия при строителството и последващата експлоатация, както и на 
екологичните параметри на средата в нормални граници; изграждане на 
инфраструктура, обезпечаваща подходящи условия за запазване 
здравословното състояние на работниците и служителите и живеещите в 
съседство; озеленяването на района с подходящи растения, които 
допълнително да поглъщат част от шума и запрашаването. 

  
Възлага на Председателя на Общински съвет - Варна, след изтичане на 

срока за обжалване по чл.58, ал.3, да сключи договор за концесия, утвърден 
съгласно Решение № 4854-2/53/25.04.2007 г. на Общински съвет - Варна, с 
определения за спечелил проведената открита процедура за предоставяне на 
общинска концесия за строителство - изграждане и експлоатация на спортен 
комплекс и извършване на дейност за задоволяване на обществени 
потребности в спортен комплекс "Младост" кандидат - "ХИМИМПОРТ"АД. 

  
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

решението да бъде обнародвано в "Държавен вестник" и да бъде изпратено 
по електронен път до Службата за публикуване на "Официален вестник" на 
Европейския съюз.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 33; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-18/ 
  
5272-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5, предл. 2 във вр. с чл. 97 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-19070/25.07.2007 г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна и Асен Илиев Райчев, по отношение 267,00 (двеста 
шестдесет и седем) м2 идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен 
имот УПИ ІІ-91, целия с площ 767.00 (седемстотин шестдесет и седем)м2, 
находящ се в гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 19, кв. 11а, при граници на 
имота: УПИ ІІІ-101 (три-сто и едно), кв. улица, ул. "Флора" и кв. улица.   

За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 
собственост № 4506/16.07.2007 г.   

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 267,00 (двеста шестдесет и седем) 
м2 идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-91, 
целия с площ 767.00 (седемстотин шестдесет и седем)м2 по пазарни цени за 
сумата от 104 820.00 (сто и четири хиляди осемстотин и двадесет лева) лева 
без ДДС, определена от лицензиран-експерт оценител. 



  
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Общината 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 32; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-19/ 
  
5273-2.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. № ОС-7-
9302/181/14.08.2007 г., Общински съвет - Варна дава съгласие, да бъде 
учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-
търговски обект № 33 (тридесет и три), със застроена площ 7,39(седем цяло 
и тридесет и девет стотни)кв.м., представляващо 1,93%(едно цяло 
деветдесет и три стотни процента)идеални части от правото на строеж върху 
общинска земя - Урегулиран поземлен имот Х-общ.обсл.и търговия(десет)- 
целия с площ 1393,00(хиляда триста деветдесет и три)кв.м., в 
кв.12(дванадесет) по плана на ЖК "Вл.Варненчик" І(първи) микрорайон - 
гр.Варна, на Мариета Силвиева Иванова, по АОС № 2552/31.01.2003г.   

Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
1300,00(хиляда и триста)лева без ДДС, която е определена от лицензиран 
експерт-оценител. 

  Общински съвет - Варна 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 - 27; против - 0; въздържал се - 0; не участва - 1; отсъстват-23/ 
  
5274-2.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 по реда на чл.100 ал.1 точка 4, ал.2 
и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-
6-94.В/76/14.08.2007 г., Общински съвет - Варна дава съгласие, да бъде 
учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-
търговски обект със застроена площ 108,00(сто и осем)кв.м. върху общинска 
земя - Урегулиран поземлен имот І-215"за обществено хранене" (едно-
двеста и петнадесет"за обществено хранене") - целия с площ 278,00(двеста 
седемдесет и осем)кв.м., при граници на целия имот: кв.улица,тревна 
площ,УПИ ІІ-216-"за трафопост",кв.улица, в кв.5(пет) по плана на ЖК 
"Възраждане" І(първи) микрорайон - гр.Варна, на Венцислав Стефанов 
Василев, по АОС № 3834/21.08.2006г.   

Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
32600,00(тридесет и две хиляди и шестстотин)лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител.   



Общински съвет - Варна 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 - 35; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-16/ 
  
5275-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № СДЖ-7-9303/12/14.08.2007 г., Общински 
съвет - Варна определя за "Клуб на пенсионера" част от имот-частна 
общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул. "Цар Симеон І" № 8, кв. 
42, УПИ І - "за здр. служба и кметство", сграда/метална конструкция/ с обща 
застроена площ 186,65 кв.м. - предмет на АОС № 2305/25.03.2002 г., а 
именно: две помещения, вляво от входа с обща площ 41,16 кв.м., съгласно 
приложеното разпределение.   

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; въздържал се - 0; отсъстват-16/ 
  
5276-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал.4 от ЗОС и във връзка с чл.107, 108 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д-5-9200/556/14.08.2007 г.,Общински съвет 
- Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", 
бл. 406, вх. 23, ет. 2, представляващ апартамент № 8, актуван с АОС № 
2404/15.08.2002 г., състоящ се от три стаи, кухня, тоалет, баня, килер, 
коридор и два балкона със застроена площ 91,34 кв.м., заедно с 
прилежащата изба с площ 4,50 кв.м., в полза на Асоциация за 
психосоциална защита "Адаптация", за срок от 10 (десет) години.   

Имотът ще се ползва като "защитено жилище за страдащи от 
психични разстройства".   

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху описания имот. 

  /резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 36; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-15/ 
  
5277-2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал. 7 от 

ЗОС, чл.3, ал.8 във връзка с чл. 7 и чл. 8 и чл. 36 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-5-9200/100/14.08.2007 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. "Възраждане" ІІ м.р., ОУ "Никола Вапцаров" и 
ОУ "Софроний Врачански", представляващ четириетажна училищна сграда 
(блокове "А", "Б", "В" и "Г") с обща застроена площ 2544 кв.м. и земя с 
площ 21 723 кв.м.-предмет на аос № 2292/01.03.2002г., а именно: помещение 
за гардероби, находящо се на І-ви етаж в блок "А" от сградата на училището 
с площ 20 кв.м. за книжарница.   

Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет) години, 
при стартова наемна цена 184 (сто осемдесет и четири) 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".   

Съгласно Виза за проектиране № 3675/10.08.2004 г. по чл. 140 от ЗУТ 
спечелилият конкурса се задължава да промени предназначението на част от 
помещение, находящо се на І-ви етаж в блок "А" от сградата на училището, 
с площ 20 кв.м. от "гардероб" в "книжарница". 

  В комисията за провеждането на конкурса да се включи представител 
на училището.   

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
сключването на договор за наем със спечелилия конкурса. 

 /резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/ 
  
5278-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.4/1/, т.1 и чл.5 

от НУРПСВЧОВКТД и във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9901/96/11.09.2007 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие Управителят на "ДКЦ Варна - Св. Екатерина" 
ЕООД, гр. Варна, ул. "Сава" № 2, да сключи договор за отдаване под наем 
на помещения с площ 120 кв.м, представляващи: 

"Зала за събрания"; "Зала за хранене"; "Зала за ЛФК и физиотерапия"; 
част от фоайе, ползвана за чакалня; коридори - 2 и санитарен възел, 
разположени в приземен етаж на масивна двуетажна сграда със застроена 
площ 833 кв.м - предмет на АОС № 767/29.07.1998 г. със наемател 
Сдружение "Евроинтеграция" Варна за срок от 5 години. 

 Месечната наемна цена се определя на 205,60 лева с ДДС, определена 
съгласно чл. 10 от "Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти". 

Общински съвет - Варна възлага на Управителя на "ДКЦ Варна - Св. 
Екатерина" ЕООД осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 /резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 35; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-16/ 



  
 
5279-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 

от ЗОС, чл. 105, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и т. 10.2 от Договор 
№ Д-5-9200/79/26.07.2005 г. за възлагане управлението на ЕООД с 
общинско участие - "ДКЦ ІІІ Варна" ЕООД, Общински съвет - Варна 
допълва свое Решение № 4837-2 по Протокол № 53/25.04.2007 г., както 
следва:  

"Помещенията се дават с цел реализиране на проект по Програма ФАР 
BG2005/017-353.01.02. Деинституциализация посредством предоставяне на 
услуги в общността за рискови групи."  

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 38; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-13/ 
  
5280-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 2 от НРУПСОВЧКТД и чл. 229, ал. 2 и 3 от 
ЗЗД, Общински съвет - Варна утвърждава сключеният договор между "ДКЦ 
ІІІ - Варна" ЕООД и Фондация с обществено-полезна дейност "SOS - 
семейства в риск"във връзка с изпълнението на Решение № 4837-2 по 
протокол № 53 от 25.04.2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 36; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-15/ 
  
5281-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от 

ЗОС по реда на чл. 102, съгласно чл. 92, ал. 7, т. 7.4 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-7-3500/2/13.09.2007 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно 
право на строеж на Областна администрация - гр. Варна върху 61 кв.м., 
попадащи в недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 
2386/2002 г., находящ се в град Варна жк. "Възраждане" ІІІ м.р. до бл. 65 и 
представляващи обходна тераса - рампа за хора с увреждания, като 
неразделна част от клуб със ЗП 190 кв.м., частна-държавна собственост по 
силата на АДС № 2714/1999 г.  

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна са 
изготви заповед и сключи Договор с Областна администрация.  

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 38; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-13/ 
  
5282-2.На основание чл.21, ал.1, т.8 и 9 от ЗМСМА, чл.5/1/ и чл.6/1/ 

НРПУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна приема предложението на 
ДКЦ"Чайка" ЕООД за сключване на договор за инвестиционен кредит в 
размер на левовата равностойност на 90 000 лева с "Пощенска банка" АД. За 



обезпечаване на дължимата сума, да се учреди залог върху движими вещи и 
закупена апаратура и изплащане на възнагражденията към РЗОК,съгласно 
приложената оферта и проекто-договор, които са неразделна част от 
настоящото решение.  

Общински съвет - Варна възлага на Управителя на ДКЦ "Чайка" 
ЕООДсключването на договор за кредит с "Пощенска банка" АД.  

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 37; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-14/ 
  
5283-2.На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 от ЗОС 

и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. №№ ЗАО 
16272;16885;17745;48703;20343;21777;9962;17209;2642/14.08.2007г. и 

РД-7-9303/38/14.09.2007 г., Общински съвет - Варна променя 
предназначението на 14 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."Възраждане"    бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         39   6   7   133  272/97 г. 
2.  ж.к."Младост"        бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         106  8   8   36   4439/07 г. 
3.  ж.к."Младост"       бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         106  9   1   5    4202/07 г. 
4.  ж.к."Вл.Варненчик"  бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         204  5   6   146  1369/99г. 
5.  ж.к."Вл.Варненчик"  бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         206  5   5   143  3079/04г. 
6.  ж.к."Вл.Варненчик"  бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         222  4   8   106  4454/07г. 
7.  ж.к."Вл.Варненчик"  бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         222  3   5   67   4198/07 г. 
8.  ул. "Евлоги          бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
    Георгиев"            23   В   5   75   2986/04 г. 
9.  ж.к."Вл.Варненчик"  бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         22   12  8   149  4513/07 г. 
10  ж.к."Вл.Варненчик"  бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         211  3   1   61   4511/07 г. 
11  ж.к."Възраждане"    бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         40   2   1   35   1360/99 г. 
12  ж.к."Възраждане"    бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         11   5   6   112  2353/02 г. 
13  ж.к."Младост"       бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                         116  10  11  51   2984/04г.  
14  ж.к."Младост"       бл.  вх. ет. ап.  - АОС 



                         110  5   6   59   4540/07 г. 
  
/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 36; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-15/ 
  
5284-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 107 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл.39, ал. 5 от ЗОС, чл. 18 и чл. 50, ал.2 от Закон за 
физическото възпитание и спорта, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
учредяване на безвъзмездно право (с почасов график) на върху имоти или 
части от тях със спортно предназначение - общинска собственост, в полза на 
следните спортни клубове: 

 1. Ездови клуб "Ангард" - гр. Варна, "Конна база"-север и юг, кв. 
"Виница" - предмет на АОС № 2988/12.05.2004 г., 2989/12.05.2004г. и 
2991/12.05.2004 г.;  

2. Сдружение конно-спортен клуб "Хан Кубрат" - гр. Варна, "Конна 
база"-север и юг, кв. "Виница" - предмет на АОС № № 2988/12.05.2004 г., 
2989/12.05.2004г. и 2991/12.05.2004 г.;   

3. Спортен клуб по конен спорт-Варна - гр. Варна, "Конна база"-север 
и юг, кв. "Виница" - предмет на АОС № № 2988/12.05.2004 г., 
2989/12.05.2004г. и 2991/12.05.2004 г.;   

4. Спортен клуб "Черно море-69" - гр. Варна, "Конна база"-север и юг, 
кв. "Виница" - предмет на АОС № № 2988/12.05.2004 г., 2989/12.05.2004г. и 
2991/12.05.2004 г.;   

5. Клуб по спортна акробатика "Акрос" - гр. Варна, Спортен комплекс 
"Простор", ул. "Селиолу" № 39а, зала "Спортна гимнастика" и треньорска 
стая - предмет на АОС № 2124/28.09.2001г.;   

6. Спортен клуб "Ичи Геки-Карате Киокушинкай" - гр. Варна, Спортен 
комплекс "Простор", ул. "Селиолу" № 39а, зала "Борба" и треньорска стая - 
предмет на АОС № 2124/28.09.2001 г.;   

7. Централен полицейски карате клуб-секция Варна - гр. Варна, 
Спортен комплекс "Простор", ул. "Селиолу" № 39а, зала "Борба" и 
треньорска стая - предмет на АОС № 2124/28.09.2001 г.;   

8. Спортен клуб "Явара" - гр. Варна, бул."Сливница"-Спортен 
комплекс "Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - "физкултурно дружество 
"Локомотив", зала "Борба" и треньорска стая - предмет на АОС № 
2184/15.11.2001 г.; 

  9. Спортен клуб "Варненска айкидо академия" - гр. Варна, 
бул."Сливница"-Спортен комплекс "Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - 
"физкултурно дружество "Локомотив", зала "Борба" и треньорска стая - 
предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.;   

10. Спортен клуб "Варна 60" - гр. Варна, бул."Сливница"-Спортен 
комплекс "Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - "физкултурно дружество 



"Локомотив", зала "Борба" и треньорска стая - предмет на АОС № 
2184/15.11.2001 г.;   

11. Спортен клуб по ръгби "Варна" - гр. Варна, бул."Сливница"-
Спортен комплекс "Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - "физкултурно 
дружество "Локомотив", съблекални в зала "Борба" и треньорска стая - 
предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.;   

12. Сдружение с нестопанска цел "Супер спорт" - гр. Варна, 
бул."Сливница"-Спортен комплекс "Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - 
"физкултурно дружество "Локомотив", зала "Лека атлетика" (покрита писта) 
и треньорска стая в административната сграда - предмет на АОС № 
2184/15.11.2001 г.;   

13.Клуб по плувни спортове "Торпедо" - гр.Варна, бул. "Приморски", 
парк "ПРИМОРСКИ", Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и 
треньорска стая - предмет на АОС № 2116/10.09.2001г.;   

14. Спортен клуб "Дръзки Дражев" - гр.Варна, бул. "Приморски", парк 
"ПРИМОРСКИ", Спортен комплекс "Приморски", ПИ № 2, басейни и 
треньорска стая - предмет на АОС № 2116/10.09.2001г.;   

15. Тенис клуб "Черно море - Елит" - гр.Варна, ж.к. "Чайка", УПИ-
Спортен комплекс, 19-ти п.р., кв.26, тенис кортове и треньорска стая - 
предмет на АОС № 2460/18.12.2002 г. и АОС № 4262/19.03.2007 г.   

16. Клуб по лека атлетика "Атлетик-Черно море" - гр. Варна, 
бул."Сливница"-Спортен комплекс "Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - 
"физкултурно дружество "Локомотив", зала "Лека атлетика" (покрита писта) 
и треньорска стая в административната сграда - предмет на АОС № 
2184/15.11.2001 г.;   

17. Спортен клуб "Евър" - гр. Варна, бул."Сливница"-Спортен 
комплекс "Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ 

- "физкултурно дружество "Локомотив", зала "Лека атлетика" 
(покрита писта) и треньорска стая в административната сграда - предмет на 
АОС № 2184/15.11.2001 г.;   

18. Шахматен клуб "Варна" - гр. Варна, бул."Сливница"-Спортен 
комплекс "Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - "физкултурно дружество 
"Локомотив", тренировъчна зала и треньорска стая в административната 
сграда - предмет на АОС № 2184/15.11.2001 г.;   

19.Спортен клуб "Сторм" - гр. Варна, бул."Сливница"-Спортен 
комплекс "Локомотив", 26-ти подрайон, УПИ - "физкултурно дружество 
"Локомотив", зала за бойни спортове в административната сграда - предмет 
на АОС № 2184/15.11.2001 г.   

Безвъзмездното право на ползване, в полза на горецитираните спортни 
клубове, да се учреди за срок до 27.08.2008г. 

  



Съгласно чл.2, т. 4, чл. 16, т.5 от "Правилник за дейността на ОП 
"Спортни имоти", Управителят на ОП "Спортни имоти" да изготви и 
съгласува графика за почасово ползване на имотите-общинска собственост. 

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

възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповеди и сключването 
на договори със спортните клубове, за подробно уреждане на 
взаимоотношенията между страните, съгласно действащото законодателство 
и решенията на Общински съвет - Варна.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 37; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-14/ 
  
5285-2.На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет -

Варна отменя свое решение 1240-2/21.08.1997г. поради невъзможност да се 
ползват помещенията по предназначение от"МБАЛ Св. Анна - Варна" АД.   

/за - 36; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-15/ 
  
5286-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, 

във връзка с чл.107, 108 от НРПУРОИ, писмо на Управителя на"МДОЗС - д-
р Марко Ант. Марков - Варна" ЕООД ,№ РД-7-9903 /36/ 30.08.2007 г. и 
писмо рег. № РД-7-9903 /38/ 11.09.2007 г. на "МБАЛ Св. Анна - Варна" АД, 
Общински съвет-Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
помещенията на стол № 5, находящ се в сутерена на ДКЦ IV-Варна, описано 
под № 7 в АОС № 1121/14.05.1999 г., на "Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар - д-р Марко Ант. Марков - Варна" 
ЕООД за срок от 10 години.   

Възлага на Управителя на "МДОЗС - д-р Марко Ант. Марков" ЕООД, 
да създаде необходимата организация по приемане и предаване на всички 
дълготрайни материални активи и материални запаси, находящи се в стола, 
на "МБАЛ Св. Анна - Варна" АД на "МДОЗС - д-р Марко Антонов Марков" 
ЕООД.   

Общински съвет - Варна задължава Кмета на общината, да издаде 
заповед за безвъзмездно право на ползване на "МДОЗС - д-р Марко Ант. 
Марков" ЕООД.  

  /резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 36; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-15/ 
  
5287-2.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10, чл.5/1/ и чл.6/1/ от 

НРУПСЧОВКТД и Решение №4727-4 на Общински съвет-Варна, протокол 
№51 от 21.02.2007г. приема предложението за сключване на договор за 
инвестиционен кредит между Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар "Д-р Марко А.Марков"ЕООД-гр.Варна и 
"УниКредит Булбанк" АД в размер на 1 500 000 /един милион и петстотин 



хиляди/лева за изграждане и обзавеждане на допълнителен сграден фонд 
към съществуващата База 2 в кв.Аспарухово-местност "Вилите", съгласно 
приложената оферта, която е неразделна част от настоящото решение.   

Общински съвет - Варна възлага на Управителя на Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар "Д-р Марко 
А.Марков"ЕООД-гр.Варна да сключи договор за кредит с "УниКредит 
Булбанк" АД, при условие да не се прави ипотека на земя и на сграден фонд, 
машини и съоражения.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 37; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-14/ 
  
5288-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5, изр. 1 

от ЗОС и чл. 18 и чл. 39 от Закон за лечебните заведения, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, 
ал. 1, т. 1 и т. 4 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна в качеството 
си на упражняващ правата на едноличния собственик Община Варна от 
капитала на "МДОЗС - д-р Марко Ант. Марков - Варна" ЕООД, взема 
следното решение: 

 1. Увеличава капитала на "МДОЗС - д-р Марко Ант. Марков - Варна" 
ЕООД от 147 000 лв. на 4 458 300 лв. чрез непарична вноска, оценена по 
размера на балансовата стойност на имоти - частна общинска собственост, а 
именно:   

- поземлен имот № 2628 с площ 5 440 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
кв. "Аспарухово", м. "Вилите", съгласно АОС № 4608/17.09.2007 г., върху 
който е построена "МДОЗС - д-р Марко Ант. Марков - Варна" ЕООД, 
актувана с АОС № 1216/11.06.99 г .; балансова стойност на имота - 1 505 000 
лв.   

- поземлен имот № 1783 с площ 10 144 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
кв. "Аспарухово" , м. "Вилите", съгласно АОС № 4607/17.09.2007г., върху 
който е построена "МДОЗС - д-р Марко Ант. Марков - Варна" ЕООД, 
актувана с АОС № 1216/11.06.99 г .; балансова стойност на имота - 2 806 300 
лв.   

Увеличаването на капитала се извършва чрез записване на нови 
дялове от едноличния собственик на капитала Община Варна. 

  
2. Изменя чл. 5 от Устава на дружеството като текста придобива 

следния вид:   
"Капиталът на дружеството е в размер на 4 458 300 лв., разпределен в 

445 830 дяла по 10 лева всеки един дял, внесени изцяло като апортна вноска 
на Община Варна - едноличен собственик, по балансова стойност на ДМА.". 

  
3. Задължава Управителя на "МДОЗС - д-р Марко Ант. Марков" 

ЕООД да извърши всички необходими действия за вписване на решението 
за увеличаване на капитала в търговския регистър при Варненски окръжен 



съд, включително и да представи в съда актуализиран устав на дружеството, 
съгласно изискванията на Търговския закон.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 37; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-14/ 
  
5289-2. На основание чл.40 от ЗОС, по реда на чл.92 ал.6, чл.98 от 

НРПУРОИ Общински съвет - Варна дава съгласие, да бъде допусната 
процедура за замяна на недвижими имоти - общинска собственост, 
представляващи земя, както следва:   

- поземлен имот /ПИ/ 823, от КП на м."Франга дере и Кокарджа"-
гр.Варна, с площ 1505,00кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 
819,поземлен имот № 361,поземлен имот № 824, асф.площ., по Акт за 
частна общинска собственост № 2398/15.08.2002г., с пазарна оценка 
120600,00 (сто и двадесет хиляди и шестстотин) лева без ДДС. 

  - поземлен имот/ ПИ/ 825, от КП на м."Франга дере и Кокарджа"-
гр.Варна, с площ 1004,00кв.м., при граници на имота: поземлен имот № 
395,поземлен имот № 393, поземлен имот № 397, поземлен имот №826, 
асф.площадка, по Акт за частна общинска собственост № 2405/20.08.2002г. 
80500,00 (осемдесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.   

Замяната да се извърши по определените и приети пазарни оценки на 
имотите срещу равностойни жилищни имоти собственост на 
"АДИАН"ООД-град Варна.   

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението му.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 37; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-14/ 
  
5290-2-1. На основание Решение №4976-7 взето по протокол № 

54/16.05.2007г. на Общински съвет-Варна и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 
във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и чл.44 ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет-
Варна взема решение: одобрява Решение № 3147/13.09.2007г, на Кмета на 
Община Варна, с което "Консорциум ЕКОИНВЕСТ АСЕТС"-гр.Варна е 
определен изпълнителя на обществена поръчка с предмет "Инженеринг- 
комплексен проект за изграждане на завод за преработка на ТБО, 
генерирани от Община Варна, и предоставяне на последваща услуга 
преработка на отпадъци събирани на територията на Община Варна.  

Приложение решение № 3147/13.09.2007г. на Кмета на Община Варна. 
 /за - 40; против - 1; въздържал се - 0; отсъстват-10/ 
  
5290-2-2.На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА и 

чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с необходимостта да се защитят 
особено важни обществени интереси и тъй като от закъснението на 



изпълнението могат да последват значителни и трудно поравими вреди за 
гражданите на община Варна, Общински съвет-Варна предлага на Кмета на 
Община Варна да допълни свое решение № 3147/13.09.2007, като допусне 
предварително изпълнение на решението си, на основание чл.60, ал.1 и ал.2 
от АПК.  

/за - 32; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-19/ 
  
5291-2. На основание чл.21, ал. 1, т. 23, чл. 25, т.6 и чл. 44, ал.1, т. 7 

от ЗМСМА и във връзка с решения на Общинсики съвет - Варна №№ 4511-
2/49/20,22.12.06г.,5094-3/56/02,03.08.2007г. и по предложение на 
Председателя на ОбС-Варна, Общински съвет - Варна възлага на 
Председателя на Общинския съвет-Варна и Кмета на община Варна да 
извършат необходимите действия и проведат съответните преговори с 
Министерството на транспорта и другите заинтересовани министерства и 
ведомства с цел провеждане на процедура по замяна на собственост между 
Община Варна и държавата, а именно замяна на земя представляваща ЧОС, 
съгласно Акт за ЧОС № 1874/31.08.2000г. с площ от 157 /сто петдесет и 
седем/ дка, представляваща сметище за строителни отпадъци на северния 
бряг на Варненското езеро в Южна промишлена зона, находящ се в терена 
предвиден за изграждане на новите терминали на Пристанище-Варна със 
земя, представляваща държавна собственост включена в териториалния 
обхват на пристанище Варна-изток или при необходимост да проведат 
преговори за създаване на съвместно дружество между Община Варна и 
държавата с цел изграждане на новите терминали на Пристанище-Варна. 

 /за - 41; против - 1; въздържал се - 0; отсъстват-9/ 
 
 
  

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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка трета от дневния ред 
  

  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК"Финанси 

и бюджет" относно: 
  
-приемане на средни месечни брутни работни заплати, фонд "Работна 

заплата", численост на персонала по функции и дейности, считано от 01.07 
2007г.   

- определяне на основни месечни работни заплати на кмет на Община 
Варна, председател на Общински съвет, кметове на райони и кметства с 
населени места   

- увеличаване на средствата по § 55-00 "Капиталови трансфери", 
Дейност 413 - Общински болници, "Функция "Здравеопазване" на Бюджет 
2007 със сумата 297 310 лв.,   

- увеличаване на средствата по § 55-00 "Капиталови трансфери", 
Дейност 427 - Диспансери и онкологични заболявания, "Функция 
"Здравеопазване" на Бюджет 2007 със сумата от 200 000 лв. за закупуване на 
апарат за дълбока рентгенова терапия.   

- увеличаване на средствата за отпускане на помощи по решение на 
Общински съвет в дейност 122 - Общинска администрация със 150 000лв.   

- определяне на режиен процент (надбавка над себестойността на 
вложените продукти) за пролетно-летен сезон и есенно-зимен сезон - 30 %.   

- приемане на Наредбата за условията и реда за набиране, формиране и 
разпределяне на средствата за допълнително материално стимулиране на 
служителите в Дирекция "Местни данъци", служителите на Отдел "Контрол 
неданъчни приходи" към дирекция "Финанси и бюджет" 

  - опрощаване на дължимите суми към Община Варна за 
електроенергия, вода и телефонни разходи на "Ученическо столово 
хранене"ЕАД за периода 01.01.2002 г. - 31.08.2007 г. в размер на 471 488 лв.   

- опрощаване на дължимите суми за охрана на пазарните площадки на 
общинска фирма "Пазари" ЕООД за периода от 01.03.2002г. - 20.09.2003г.   

- съфинансиране на проект за ремонт на Дом за стари хора "Гергана"   



- съфинансиране на проект за ремонт на Дом за деца лишени от 
родителски грижи "Другарче"   

- съфинансиране на проект за ремонт на Социално учебно - 
професионално заведение "Анастасия Д-р Железкова 

  - опрощаване на неплатените в пълен размер такси за ползвани 
социални услуги по приложен от Домашен социален патронаж списък;   

- допълване на чл. 47, ал.1 от Приложение 1 на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна   

- приемане на отчета за дейността на Местната комисия по Закон за 
уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-
спестовни влогове към Националния компенсационен жилищен фонд за 
периода 2004г. - 2007г. /І-во полугодие/. 

  
Докл.: С.Господинова - Председател ПК "Финанси и бюджет" 
  
   

Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5292-3.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/191/15.09.2007г., ПМС No 324 
/6.12.2006 г, ПМС Nо 175 от 24 юли 2007 г., писма на Министерството на 
финансите №№ ФО - 43/27.07.2007, ФО-44/ 27.07.2007г.,ФО-45/03.08.2007 
г., № 08-00-1172/20.08.2007 г., писмо на Министерство на труда и 
социалната политика № 9117/8/31.08.2007 г., писмо на Министерство на 
културата № 91-00-41/09.08.2007 г и докладни записки от кметове на райони 
и кметства и директори на дирекции в Община Варна, Общински съвет -
Варна приема средни месечни брутни работни заплати, фонд"Работна 
заплата", численост на персонала по функции и дейности, считано от 01.07 
2007г., съгласно приложение.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 31, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-20/ 
  
5293-3.На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.6 от ЗМСМА, във връзка с 

Приложение No 5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС № 175/ 24.07.2007г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-
9302/192/15.09.2007г., Общински съвет - Варна приема следните основни 
месечни работни заплати, считано от 01.07.2007г., както следва:   

 
 

 



Шифър             Основни Основни 
ОСНОВНИ МЕСЕЧНИ по                месечни  
ЗАПЛАТИ                            НКП               заплати   
На съгласно съгласно 
председател на Общински съвет,  ПМС ПМС 
кмет на община Варна No 168 No 175 
и кметове на райони и 07.07.2006 г. 24.07.2007г. 
кметства към в сила 
 30.06.2007 от 01.07.2007 
а                б 1 2 3 
1                Председател на Общ.съвет           1131             1262             1388 
2                Кмет на Община Варна 1131             1262             1388 
3                Кмет на район " Одесос" 1131             1028             1131 
4                Кмет на район " Приморски" 1131             1028             1131 
5                Кмет на район " Младост" 1131             1028             1131 
6                Кмет на район " Вл. Варненчик" 1131             742              816 
7                Кмет на район " Аспарухово" 1131             742              816 
8                Кмет на кметство " Звездица" 1131             514              586 
9                Кмет на кметство "Каменар" 1131             603              687 
10               Кмет на кметство "Тополи" 1131             603              687 
11               Кмет на кметство " Казашко" 1131             387              441 
12               Кмет на кметство" Константиново"  1131             514              586 

  
ЗАБЕЛЕЖКА:Основните заплати на кметовете на райони са 

формирани в зависимост от броя на населението на съответния район, 
съгласно Приложение № 5 от ПМС175 от 24 юли 2007 г.  

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 30, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-21/ 
  
5294-3.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-2600/620/14.09.2007г., Общински 
съвет-Варна увеличава средствата по § 55-00 "Капиталови трансфери", 
Дейност 413 - Общински болници, "Функция "Здравеопазване" на Бюджет 
2007 със сумата 297 310 лв., както следва:   

1.За продължаване на ремонтни дейности на клиника /отделение/ на 
МБАЛ "Света Анна" - 240 460 лв.   

2.За закупуване на пациентна сигнална система за клиника 
"Урология"- 24 550 лв.   

3.Две операционни лампи - 32 300 лв.   
/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 29, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-22/ 
  



5295-3.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9303/559/11.09.2007г., Общински 
съвет - Варна увеличава средствата по § 55-00 "Капиталови трансфери", 
Дейност 427 - Диспансери и онкологични заболявания, "Функция 
"Здравеопазване" на Бюджет 2007 със сумата от 200 000 лв. за закупуване на 
апарат за дълбока рентгенова терапия.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 31, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-20/ 
  
5296-3.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/190/15.09.2007г., Общински 
съвет - Варна увеличава средствата за отпускане на помощи по решение на 
Общински съвет в дейност 122 - Общинска администрация в рамките на 
бюджет 2007 със 150 000лв.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 27, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-24/ 
  
5297-3.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ФБ-7-9200/21/15.09.2007г., Общински съвет 
- Варна определя режиен процент (надбавка над себестойността на 
вложените продукти) за пролетно-летен сезон и есенно-зимен сезон в ОП 
"Хранителен комплекс" 30 %.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 28, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-23/  
  
5298-3.На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-
9302/65/28.08.2007г., Общински съвет - Варна приема Наредба за условията 
и реда за набиране, формиране и разпределяне на средствата за 
допълнително материално стимулиране на служителите в Дирекция 
"Местни данъци", служителите от отдел "Контрол неданъчни приходи" към 
дирекция "Финанси и бюджет" към Община Варна и на служителите от 
отдел "Контрол неданъчни приходи" към районните администрации, 
съгласно приложение.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 28, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-23/ 
  
5299-3.На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № О-7-
9300/3/13.09.2007г., във връзка с уреждане на финансови взаимоотношения 
между "Ученическо столово хранене" ЕАД и Община Варна, Общински 
съвет - Варна опрощава дължимите суми към Община Варна за 



електроенергия, вода и телефонни разходи на "Ученическо столово 
хранене"ЕАД за периода 01.01.2002 г. - 31.08.2007 г. в размер на 471 488 лв.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 32, против - 1, въздържали се- 1; отсъстват-17/ 
  
5300-3.На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ФСД-3-
9100/5/28.08.2007г., във връзка с уреждане на финансови взаимоотношения 
между "Пазари" ЕООД и Община Варна, Общински съвет - Варна опрощава 
дължимите суми за охрана на пазарните площадки на общинска фирма 
"Пазари" ЕООД за периода от 01.03.2002г. - 20.09.2003г.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 32, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-19/ 
  
5301-3.На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-
9302/189/14.09.2007г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 
съфинансиране на проект за ремонт на Дом за стари хора "Гергана" съгласно 
изискванията на Социално инвестиционен фонд и изготвяне количествено-
стойностна сметка със средства в размер на 75 000 лв. /седемдесет и пет 
хиляди лв./, по параграф " Съфинансиране на проекти" от Бюджет 2008г.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 34, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-17/ 
  
5302-3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/188/14.09.2007 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие за съфинансиране на проект за 
ремонт на Дом за деца лишени от родителски грижи "Другарче", съгласно 
изискванията на проект "Красива България" със средства в размер на 100 
000 лв.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 30, против - 0, въздържали се- 1; отсъстват-20/ 
  
5303-3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/188/14.09.2007 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие за съфинансиране на проект за 
ремонт на Социално учебно - професионално заведение "Анастасия Д-р 
Железкова", съгласно изискванията на проект "Красива България" със 
средства в размер на 100 000 лв.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 31, против - 0, въздържали се- 1; отсъстват-19/ 
  



5304-3.На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от ЗМДТ 
и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9303/567/14.09.2007 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие за опрощаване на неплатените в пълен размер 
такси за ползвани социални услуги по приложен от Домашен социален 
патронаж списък на обща стойност 333.38 лв./триста тридесет и три лв. и 
38ст./, съгласно приложение.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 32, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-19/ 
  
5305-3.На основание чл. 21, ал.2 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.4 от Закона 

за местните данъци и такси и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-7-9303/565/13.09.2007 г., Общински съвет - Варна допълва чл. 47, 
ал.1 от Приложение 1 на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна с нова 
точка 5 със следния текст: "50% от личните доходи за лица с намалена 
работоспособност над 71% или навършени 75 години".   

/за - 26, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-25/ 
  
5306-3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ФБ-7-9303/66/05.09.2007 г., Общински 
съвет - Варна приема отчета за дейността на Местната комисия по Закона за 
уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-
спестовни влогове към Националния компенсационен жилищен фонд за 
периода 2004г. - 2007г. /І-во полугодие/.   

/за - 27, против - 0, въздържали се- 0; отсъстват-24/ 
  
Приложение към решение № 5298-3 
  
НАРЕДБА за условията и реда за набиране, формиране и разпределяне 

на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите в 
Дирекция „Местни данъци", служителите от Отдел "Контрол неданъчни 
приходи" към Дирекция "Финанси и Бюджет" при Община Варна и на 
служителите от отдел"Контрол неданъчни приходи"към районните 
администрации 

  
Глава първа  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
  
Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 
  



1.Условията и реда за набирането, формирането и разпределението на 
средствата за допълнително материално стимулиране /ДМС/ на:   

1) служителите от Дирекция "Местни данъци".   
2) други служители, обслужващи дейността на Дирекция „Местни 

данъци".   
2.Условията и реда за набирането, формирането и разпределението на 

средствата за допълнително материално стимулиране на:   
1) служителите на общинската администрация от Отдел "Контрол 

неданъчни приходи" към Дирекция "Финанси и Бюджет".   
2) служителите на районните администрации от Отдел "Контрол 

неданъчни приходи" .   
3) служителите от общинската и районните администрации, включени 

в проверяващите екипи към отдел "Контрол неданъчни приходи". 
  
Глава втора 
  
НАБИРАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 
В ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ" И ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ, 
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА 

  
Раздел І 
~~~~~~~~ 
  
Формиране и постъпване на средствата за ДМС 
  
Чл. 2. (1) Средствата се формират от отчисления в размер на 15 на сто 

от допълнително събраните суми, постъпващи в резултат на дейност " 
Ревизии" и дейност "Събиране", представляващи:   

-- публични общински вземания от местни данъци и такса за битови 
отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, 
установени и събрани върху укрити или недекларирани задължения;   

- неначислените и невнесени лихви върху декларирани или начислени 
местни данъци и такса битови отпадъци;   

- средства, постъпили в резултат на предприети действия по събиране 
на такса битови отпадъци или от установени местни данъци в резултат на 
извършени корекции след ревизии, както и средства, постъпили в резултат 
на принудително събиране чрез Агенцията за държавни вземания; 

  - събрани суми от глоби и имуществени санкции, наложени с влезли 
в сила наказателни постановления по ЗМДТ; 

  
(2) Не са обект на настоящата Наредба доброволно внесените местни 

данъци и такса битови отпадъци, начислени за текущата година, както и 



доброволно внесените глоби и имуществени санкции, за които не е 
предприето действие "събиране" съгласно разпоредбите на ДОПК. 

  (3) 1.Средствата от дейност "Ревизии" - ревизионни актове (РА) и 
актове за установяване на публични общински вземания (АУПОВ), 
постъпват по съответния код за плащане, отделени в специален подкод в 
програмните продукти на Дирекция "Местни данъци", съобразно 
разпоредбите на Закона за счетоводството. 

  
2. Средствата от дейност "Събиране" /от изпратени съобщения по чл. 

182 от ДОПК / постъпват по съответния код за плащане, отделени в 
специални подкодове на програмните продукти на Дирекция "Местни 
данъци", маркирани с индикатори "С" и " А. 

  
3.Постъпилите суми по съответните кодове на плащане, които не са 

маркирани с индикатори "С" и "А", са доброволно платени от лицата. 
Същите не представляват допълнителни средства по смисъла на наредбата и 
върху тях не се начислява ДМС. 

  
Чл. 3. Разпределението на средствата между отделните служители и 

изплащането им се извършват на тримесечие. 
  
Раздел ІІ 
~~~~~~~~~ 
  
Ред за разпределение на средствата 
  
Чл. 4. (1) Постъпилите допълнителни средства се разпределят за ДМС 

на служителите по чл. 1, т.1. 
  (2)За събраните допълнителни средства през всяко тримесечие се 

изготвя констативен протокол, който се подписва от началник отделите към 
дирекция "Местни данъци" и се утвърждава от директора на дирекцията. 

  
Чл. 5. Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна, 

осъществява текущ тримесечен контрол върху верността на представените 
протоколи, съобразно данните в специализираните програмни продукти и 
регистри на Дирекция "Местни данъци". 

  
Чл. 6. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя се 

отчисляват от средствата за ДМС. 
  
Раздел ІІI 
~~~~~~~~~~ 
  



Разпределение на средствата за допълнително материално 
стимулиране на служителите в Дирекция "Местни данъци" 

  
Чл. 7. Предложението за индивидуални размери на допълнително 

материално стимулиране се прави от директора на Дирекция "Местни 
данъци" въз основа на оценка на приноса на служителите и действително 
отработеното от тях време през тримесечието. 

  
Чл. 8 (1) Оценката на приноса на служителите в Дирекция "Местни 

данъци" се извършва от ръководителите на отделите, съгласувано с 
директора на дирекцията. 

  
(2) Оценката на приноса на отделния служител се отразява в протокол 

и обхваща цялостното представяне през съответното тримесечие въз основа 
на:   

1.състояние и качество на резултата от текущото изпълнение на 
задълженията; 

  
2. изпълнение на поставените цели и задачи и на индивидуалния 

работен план; 
  
3. конкретни значими резултати, постигнати по събиране на местните 

данъци и такса битови отпадъци или административно-наказателното 
производство.; 

  
4.принос на служителя за подобряване на ефективността и 

ефикасността на дейността; 
  
5. специфични и /или извънредни фактори и обстоятелства по 

преценка на директора на дирекцията. 
  
(3) Оценката на приноса на служителите се извършва по петстепенна 

скала, като оценка 1 е най-висока, а оценка 5 е най-ниска и задължително се 
мотивира, включително и в случаите за други специфични фактори и 
обстоятелства по преценка на директора. 

  
Чл. 9. Изчисленията за индивидуалното разпределение на 

допълнително материално стимулиране се извършват по следната методика: 
  
1. индивидуалният размер на допълнителното материално 

стимулиране се изчислява, като индивидуалният коефициент за 
разпределение /ИКР/ се умножи по стойността на единица коефициент за 
разпределение на средствата за ДМС /КРСДМС/. Стойността на ДМС за 



всеки служител за една година не може да надвишава годишната му средна 
брутна работна заплата. 

  
2. индивидуалният коефициент за разпределение /ИКР/ се определя, 

като средният размер на средствата за допълнително материално 
стимулиране за един служител се умножи по коефициент, съответстващ на 
оценката на приноса на служителя /КСОПС/. 

  
3. коефициентите, съответстващи на оценката на приноса на 

служителите /КСОПС/, са както следва: 
  
а) при оценка 1 - коефициент "4"; 
  
б) при оценка 2 - коефициент „3"; 
  
в) при оценка 3 - коефициент " 2"; 
  
г) при оценка 4 - коефициент „1"; 
  
д) при оценка 5 - коефициент „ 0". 
  
4. стойността на единица коефициент за разпределение на средствата 

за ДМС /КРСДМС/ се изчислява, като сумата за допълнително материално 
стимулиране за съответното тримесечие се раздели на сумата от 
индивидуалните коефициенти за разпределение на служителите от 
дирекцията /ИКР/; 

  
5. сумите за ДМС се обвързват със заеманите длъжности на 

служителите и действително отработеното работно време за периода. 
  
6. при оценка на приноса "5" не се предлага допълнително материално 

стимулиране; 
  
Коефициентите по т. 5 за заемана длъжност са както следва: 
  
- за директор, началник отдел, началник сектор и гл. инспектор /гл. 

експерт/ - 1; 
  
- за ст. инспектор - 0,9; 
  
- за мл. инспектор /мл. експерт/, мл. юрисконсулт, гл. специалист и ст. 

специалист - 0,8; 
  



- за други служители със спомагателни функции /архивар, 
деловодител и др./ -0,7. 

  
Чл. 10. Окончателното определяне на индивидуалните размери на 

ДМС на служителите се извършва със заповед на кмета на Община Варна. 
  
Чл. 11. Неразделна част от заповедта по чл. 10 е обобщена поименна 

справка с размера на ДМС за всеки отделен служител. Справката се 
утвърждава от Директора на Дирекция "Местни данъци" по предложение на 
началник отделите. 

  
Чл. 12. Утвърденият от кметаразмер на средствата за ДМС заедно със 

справката по чл. 11 се предоставят на Дирекция "ФСД" за начисляване към 
месечната заплата за месеца, следващ месеца на съответното тримесечие. 

  
Чл. 13. Служителите, на които е наложено дисциплинарно наказание 

"забележка" или "предупреждение за уволнение" не получават 
допълнително материално стимулиране от момента на връчване на 
заповедта за наказание до момента на изтичане срока на наказанието. 
Служителите, на които е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" 
не получават ДМС. 

  
ГЛАВА ТРЕТА 
  
НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 
ОТ ОТДЕЛ "КОНТРОЛ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ 
"ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ", РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ И 
СЛУЖИТЕЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕКИПИТЕ ЗА ПРОВЕРКИ. 

  
Раздел І 
~~~~~~~~ 
  
Набиране и постъпване на средствата 
  
Чл.14 (1) Набирането на средствата се извършва чрез отчисления в 

размер на 25 на сто от допълнителните средства, представляващи други 
публични вземания, установени и събрани върху укрити задължения и 
събрани суми от глоби, наложени с наказателни постановления. Набирането 
на средствата се доказва с поименна справка съдържаща в табличен вид 
установените и внесени допълнителни средства по код на плащане. 

  



(2) Средствата по предходната алинея се набират в следствие на 
проверките, извършени от оправомощените със Заповед на Кмета на 
Община Варна длъжностни лица от Отдел "Контрол неданъчни приходи" 
към Община Варна и районните администрации, и служителите, включени в 
екипите за проверки. 

  
Чл.15 Дължимите осигурителни вноски за всички осигурителни 

случаи се отчисляват от средствата за допълнително материално 
стимулиране.   

 
Чл.16 Допълнителни средства по смисъла на наредбата са: 
  
1. установени укрити суми за дължими местни такси и начислените 

лихви върху тях; 
  
2.събрани суми от такси, наеми, обезщетения, глоби и имуществени 

санкции за минали години, след предприети действия от отдел "КНП"; 
  
3.стойността на всички постъпили суми по съставени от инспекторите 

"КНП" към Община Варна и районните администрации Актове за 
установяване на публични общински вземания за минали години; 

  
4.стойността на всички постъпили суми от наложени глоби и 

имуществени санкции по съставени от инспекторите "КНП" актове за 
установяване на административни нарушения и изпратени за последващо 
събиране от Агенцията за Държавни Вземания наказателни постановления.   

 
Чл.17 Не се считат за допълнителни средства по смисъла на тази 

наредба и не следва да се отчисляват средства в следните случаи: 
  
1. когато не е изтекъл установеният с нормативен акт и/или договор 

краен срок за заплащане на местните такси и/или наеми; 
  
2. когато с нормативен акт се променя с обратна сила редът за 

определяне на местните такси и/или наеми; 
  
Чл.18 За събраните допълнителни средства през съответното 

тримесечие се изготвя констативен протокол, който се подписва от 
Началник отдел "КНП" и се утвърждава от Директор Дирекция "Ф и Б". 

  
Раздел ІІ 
~~~~~~~~~ 
  



Разпределение на средствата за допълнително материално 
стимулиране на служителите от Отдел "Контрол неданъчни приходи" към 
Община Варна, районните администрации и служителите, включени в 
екипите за проверки. 

  
Чл.19 Определянето на индивидуалните размери на допълнително 

материално стимулиране (ДМС) се извършва въз основа на оценка на 
приноса на служителите. 

  
Чл.20 (1) Оценката на приноса на служителите в отдел "КНП" към 

Община Варна и районните администрации се извършва от оценяващия 
ръководител, както следва : 

  
1. за началника на отдела - от Директора на Дирекция "Финанси и 

Бюджет"; 
  
2. за останалите служители в Отдел "Контрол неданъчни приходи" 

към Дирекция "Финанси и Бюджет" - от началника на отдела до Директора 
на Дирекция "Финанси и Бюджет". 

  
3. за служителите от районните администрации - от районните 

кметове до Директора на Дирекция "Финанси и Бюджет". 
  
(2) Оценката на приноса на служителите се извършва по петстепенна 

скала, като оценка 1 е най-висока, а оценка 5 е най-ниска, която 
задължително се мотивира. 

  
(3) Оценката на приноса на отделния служител се отразява в справка 

по образец и обхваща цялостното представяне през съответния период въз 
основа на: 

  
1.резултат от текущото изпълнение на задълженията; 
  
2.изпълнение на поставените цели и задачи; 
  
3.конкретни значими резултати, постигнати по събиране на местните 

такси или административно-наказателното производство. 
  
Чл.21 Извършените оценки се обобщават от Директора на Дирекция 

"Финанси и Бюджет и въз основа на тях се изчислява размера на 
допълнителното материално стимулиране на всеки служител. 

  



Чл.22 (1) Директора на Дирекция "Финанси и Бюджет" определя 
размера на ДМС за конкретния служител, в рамките на постъпилите за 
тримесечието допълнителни средства, както следва: 

  
1. за всички служители с оценка 1 - до 40 % от набраните средства за 

допълнително материално стимулиране; 
  
2. за всички служители с оценка 2 - до 30 % от набраните средства за 

допълнително материално стимулиране; 
  
3. за всички служители с оценка 3 - до 20 % от набраните средства за 

допълнително материално стимулиране; 
  
4. за всички служители с оценка 4 - до 10 % от набраните средства за 

допълнително материално стимулиране ; 
  
5. за всички служители с оценка 5 - не се предвижда допълнително 

материално стимулиране; 
  
(2) Индивидуалните средствата за допълнително материално 

стимулиране се изчисляват по следната формула : 
  
n1.Х+n2.2Х+n3.3Х+n4.4Х = Общата сума за ДМС; 
  
където : 
  
n1 - броя на служителите с оценка 4 
  
n2 - броя на служителите с оценка 3 
  
n3 - броя на служителите с оценка 2 
  
n4 - броя на служителите с оценка 1 
  
Х - сумата, която ще получат служителите с най-ниската оценка. 
  
(3) На служителите, извън отдел "КНП" към Община Варна, участвали 

в проверки, се полага допълнително материално стимулиране по 2,50 
лв./ден. Размера на сумата за ДМС на служителите, допълващи 
проверяващите екипи, не може да надвишава сумата от 165 лв. на 
тримесечие. 

  



(4) Стойността на ДМС за всеки служител за една година не може да 
надвишава годишната му средна брутна работна заплата.   

 
Чл.23 Служителите, на които е наложено дисциплинарно наказание 

забележка или предупреждение за уволнение не получават допълнително 
материално стимулиране от момента на връчване на заповедта за наказание 
до момента на изтичане срока на наказанието. Служителите, на които е 
наложено дисциплинарно наказание уволнение не получават ДМС. 

  
Чл.24 (1) Предложенията за индивидуален размер на допълнителното 

материално стимулиране се представят в проект на заповед, изготвен от 
Директора на Дирекция "Финанси и Бюджет". 

  
(2) Съобразно постъпилите допълнителни суми и извършеното 

разпределение, Кметът на Община Варна със заповед утвърждава общия 
размер на средствата за допълнително материално стимулиране. 

   
(3) Неразделна част от заповедта по предходната алинея е обобщена 

поименна справка на лицата от отдел "КНП" и районните администрации, 
съдържаща оценката на служителите през съответния период и сумата за 
допълнително материално стимулиране. Обобщената поименна справка се 
утвърждава от Директор Дирекция "Ф и Б". 

  
(4) Утвърденият от Кмета на Община Варна общ размер на средствата 

и справката по ал.3 се предоставят на Директора на Дирекция "ФСД" за 
последващо изплащане на сумите за допълнително материално 
стимулиране. 

  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
§ 1. /1/ Дейност "Ревизии", извършвана от дирекция "Местни данъци", 

включва всички мероприятия съгласно ДОПК по установяването на данъчни 
задължения и лихви към тях, започващи с издаване на Заповед за ревизия и 
приключващи с издаване на Ревизионен акт. За установяването на 
задълженията за такса за битови отпадъци предприетите действия включват 
всички действия по реда на глава 5 от АПК и глава 6 от НОАМТЦУТОВ, 
започващи с Уведомително писмо от Кмета на общината и приключващи с 
издаване на Акт за установяване на публични общински вземания. 

  
/2/ Дейност "Събиране" включва всички мероприятия, свързани с 

изпращане на съобщения и покани по реда на чл.182 от ДОПК, както и 
предаване на преписките на АДВ във връзка с данъчни задължения, такса за 



битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по влезли в сила 
наказателни постановления. 

  
§ 2. При прекратяване на трудовите и служебни правоотношения на 

служителите в Дирекция "Местни данъци" , служителите към отдел "КНП" 
към Дирекция "Финанси и Бюджет", районните администрации и лицата, 
включени в проверяващите екипи, без виновно поведение от тяхна страна, 
същите могат да получат суми за допълнително материално стимулиране, 
съобразно действително отработеното време през съответното тримесечие и 
в зависимост от оценката за индивидуалния им принос. 

  
§ 3. Други служители, обслужващи дейността на Дирекция „Местни 

данъци"по чл.1, т.1 са: 
  
- юрисконсулт, обслужващ Дирекция „Местни данъци"; 
  
- младши и старши специалисти от звено" Обработка и съхранение на 

документи за приходи от имуществени данъци" към Дирекция "Местни 
данъци" - дейност "Други дейности по икономика". 

  
§ 4. Под действително отработено време се разбира фактически 

отработените дни през тримесечието без отпуските по КТ и ЗДС. 
  
§ 5. Изплащането на средствата за ДМС за съответното тримесечие се 

извършва със съответното изплащане на месечното възнаграждение през 
първия месец на следващото тримесечието. 

  
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 4 от 
Закон за местните данъци и такси и Решение на Общински съвет Варна 
№4785/52 от 16.03.2007 г. 

  
§ 2. Допълнения и изменения на наредбата се извършват от Общински 

съвет - Варна: 
  
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й от Общински 

съвет гр. Варна. 
  
§ 4. Наредбата е приета с Решение №5298-3/57/19.09.2007 
  



СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОЛЗВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В 
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И НЕИЗПЛАТИЛИ В ПЪЛЕН 
РАЗМЕР ТАКСИТЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2006 -31.12.2006 година 

  
1.Величка Пеева Михалева - 45.70 лв. 
Варна, кв."Владиславово"бл.405, вх.9,ет.1, ап.3 
  
2.Димитър Пенов Недев - 69.99 лв. 
Варна, ул."Поп Богомил"№10 
  
3.Ирина Якимова Мутафова - 36.87 лв. 
Варна, ул."Ген.Колев"бл.87, вх.Г,ет.2 
  
4. Кръстинка Жекова Кръстева - 47.82 лв. 
Варна, кв."Младост"бл.103, вх.1,ет.1, ап.48 
  
5. Райна Величкова Димитрова - 15.33лв. 
Варна, ул."Хризантема"№6 
  
6.Стоян Атанасов Стоянов - 9.15 лв. 
Варна, кв."Чайка"бл.44, вх.В,ет.5, ап.14 
  
7.Хрипсине Манук Хугасян - 45.70 лв. 
Варна, кв."Възраждане"бл.51, вх.2,ет.2, ап.27 
  
8.Цона Щерева Чирозова - 62.82 лв. 
Варна, ул."Любов"№17 
  
Обща сума: 333.38 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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка четвърта 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: 

  
- одобряване на План за регулация и застрояване и правила за 

прилагането му на зона "СОП 4.03" с граници: бул. "Константин и Фружин", 
южна граница на зона "СОО", ул. "Асен Разцветников" и трасето на бул 
"Цар Освободител" /м. "Боклук тарла"/ район "Владислав Варненчик". 

  -съгласуване на План за регулация и застрояване - план извадка за 
УПИ І- 142 "за жилищна сграда", кв. 7 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. 
Константин и Елена". 

  - съгласуване на План за регулация и застрояване - план извадка за 
УПИ ІІ- 130 "за хотели жилища", кв. 14 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. 
Константин и Елена".   

- съгласуване на План за регулация и застрояване - план извадка за 
УПИ ІІ- 132, кв. 16 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".   

- съгласуване на План за регулация и застрояване - план извадка за 
УПИ І- 134, кв. 21 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", като 
самостоятелна съставна част от комплексен проект за инвестиционна 
инициатива. 

  - съгласуване на План за регулация и застрояване - план извадка за 
УПИ VІІ- 38, кв. 27 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".   

- съгласуване на План за регулация и застрояване - план извадка за 
УПИ ХІІ- 48, 107,108, 9517 "за жилищна сграда", кв. 31 по ПП на ПРЗ на к.к. 
"Св. Св. Константин и Елена".   

- съгласуване на План за регулация и застрояване - план извадка за 
УПИ ХІІ- 111, 136, кв. 34 и улична регулация от о.т. 290, о.т. 284 до о.т. 320 
от ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".   



- съгласуване на План за регулация и застрояване, план - извадка за 
УПИ І- 131 "за жилищна сграда", кв. 29 и улична регулация от о.т. 262, о.т. 
263, о.т. 264 до о.т. 265 от ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена". 

  - съгласуване на План за регулация и застрояване за УПИ VІІ- 627 "за 
хотел, озеленяване и басейн", кв. 39 по ПРЗ на к.к. "Златни пясъци".   

- съгласуване на План за регулация и застрояване УПИ ХІІ- 393 "за 
озеленяване и трафопост", УПИ ХІІІ-511, 602, "за курортно и жилищно 
строителство" и УПИ ХІV-603 "за озеленяване", кв. 46 по ПРЗ на к.к. 
"Златни пясъци".   

- изработване на ПУП- изменение на ПРЗ на УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІV, 
кв. 30 по плана на к.к. "Златни пясъци", одобрен със Заповед № РД-02-14-
513/25.09.2003г. и съгласуване на ПРЗ за УПИ V -177,178, кв. 30 к.к. "Златни 
пясъци".   

- съгласуване на План за регулация и застрояване за УПИ Х- 574 "за 
хотел, озеленяване и басейн" и УПИ ХІІІ - 574 "за озеленяване", кв. 36 по 
ПРЗ на к.к. "Златни пясъци".   

- съгласуване на План за застрояване за УПИ ХІІ- 213,459 "за 
жилищно строителство", кв. 36 по плана на к.к. "Златни пясъци".   

- съгласуване на План за регулация и застрояване на УПИ ІV- 84 "за 
курортно жилищно строителство", УПИ VІ-95, "за курортно жилищно 
строителство", кв. 16 и УПИ VІІІ-106-107 "за курортно жилищно 
строителство", кв. 18 по плана на к.к. "Златни пясъци". 

  
Докл.: Г.Ташков - Председател ПК "АСУОРТОНМ" 

  
По предложение на Георги ТАШКОВ- Председател ПК 

"АСУОРТОНМ", общинските съветници приеха следното процедурно 
решение: първото предложение за решение по тази точка да се гласува 
отделно, а останалите предложения за решения, да се гласуват ан блок. 

  
Резултат от гласуването на процедурното предложение: /за- 31; 

против-0; въздържали се - 0/. 
  

Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5307-4.На основание чл. 129, ал. 1, при условията на чл. 16 от ЗУТ и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-4-
9200/61/02.07.2007г., Общински съвет-Варна одобрява План за регулация и 
застрояване и правила за прилагането му на зона "СОП 4.03" с граници: бул. 
"Константин и Фружин", южна граница на зона "СОО", ул. "Асен 
Разцветников" и трасето на бул "Цар Освободител" /м. "Боклук тарла"/ 



район "Владислав Варненчик".   Решението да бъде публикувано в 
Държавен вестник.   

/за- 30; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-21/ 
  
5308-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ЗАО-33594/10.09.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване - план извадка за УПИ І- 142 "за 
жилищна сграда", кв. 7 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5309-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ЗАО-31456/11.09.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване - план извадка за УПИ ІІ- 130 "за 
хотел и жилища", кв. 14 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена". 

 /за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5310-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ЗАО-33590/10.09.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване - план извадка за УПИ ІІ- 132, кв. 
16 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена". 

 /за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19 
  
5311-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ЗАО-36385/05.09.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване - план извадка за УПИ І- 134, кв. 
21 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена", като самостоятелна 
съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5312-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/179/14.08.2007г., Общински съвет-
Варна съгласува План за регулация и застрояване - план извадка за УПИ 
VІІ- 38, кв. 27 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5313-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ЗАО-27634/10.09.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване - план извадка за УПИ ХІІ- 48, 
107,108, 9517 "за жилищна сграда", кв. 31 по ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. 
Константин и Елена".   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  



5314-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-7-9300/16/24.04.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване - план извадка за УПИ ХІІ- 111, 
136, кв. 34 и улична регулация от о.т. 290, о.т. 284 до о.т. 320 от ПП на ПРЗ 
на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5315-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ЗАО-2895/11.04.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване, план - извадка за УПИ І- 131 "за 
жилищна сграда", кв. 29 и улична регулация от о.т. 262, о.т. 263, о.т. 264 до 
о.т.  265 от ПП на ПРЗ на к.к. "Св. Св. Константин и Елена".   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5316-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ЗАО-24970/11.09.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване за УПИ VІІ- 627 "за хотел, 
озеленяване и басейн", кв. 39 по ПРЗ на к.к. "Златни пясъци".   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5317-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № ЗАО-33831/13.09.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване за УПИ ХІІ- 393 "за озеленяване 
и трафопост", УПИ ХІІІ-511, 602, "за курортно и жилищно строителство" и 
УПИ ХІV-603 "за озеленяване", кв. 46 по ПРЗ на к.к. "Златни пясъци".   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5318-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет-Варна 

съгласува Заповед № РД-02-14-868/08.09.2007г. на Зам. министъра на МРРБ, 
относно изработване на ПУП- изменение на ПРЗ на УПИ І, УПИ ІІ и УПИ 
ІV, кв. 30 по плана на к.к. "Златни пясъци", одобрен със Заповед № РД-02-
14-513/25.09.2003г. и съгласува ПРЗ за УПИ V -177,178, кв. 30 к.к. "Златни 
пясъци".   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5319-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. №ОС-7-9302/50/01.03.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за застрояване за УПИ ХІІ- 213, 459 "за жилищно 
строителство", кв. 36 по плана на к.к. "Златни пясъци".   

/за- 32; против-0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  



5320-4.На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ЗАО-32356/14.09.2007г., Общински съвет-Варна 
съгласува План за регулация и застрояване за УПИ ІV- 84 "за курортно 
жилищно строителство", кв.16, УПИ VІ-95, "за курортно жилищно 
строителство", кв. 16 и УПИ VІІІ-106,107 "за курортно жилищно 
строителство", кв. 18 по плана на к.к. "Златни пясъци". 

  /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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка пета от дневния ред 
  

  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от 

ПК"Образование" относно:  
-Общинска програма за образователна интеграция на децата и 

учениците в неравностойно социално положение от различни етнически 
групи 2008 - 2010 година в Община Варна.   

-Застраховане на всички ученици в общински учебни заведения в гр. 
Варна със застраховка "Злополука" в общ размер на 152 000 лв., с източник 
на финансиране - местни приходи, считано от 01.01.2008 г.   

-Предоставяне право на училищата да се разпореждат със средствата, 
получени от наемите на обекти за упражняване на търговска дейност, 
включително и здравни кабинети, отдадени под наем чрез търг или конкурс 
от Община Варна и разположени на територията на учебни заведения.   -
Формиране на паралелки под минимален брой на учениците в паралелка 
съгласно приложението към чл. 2, ал. 1 на Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000 г., в ОУ "Св.Климент Охридски", с. Константиново както следва:   

в I и III клас - 1 слята паралелка с 16 ученици   
в II и IV клас - 1 слята паралелка с 21 ученици   
в V и VI клас - 1 слята паралелка с 18 ученици   
в VII и VIII клас - 1 слята паралелка с 14 ученици   
- даване на съгласие за утвърждаване на една маломерна 

общообразователна паралелка в VIII клас в ОУ "Кап. Петко войвода" /17 
ученика/ за учебната 2007/2008 година, съгласно разпоредбите на Наредба 7 
от 29.12.2000 г. на МОН, за определяне броя на учениците и децата в 
паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена и докладна от директора на ОУ "Кап. Петко войвода".   

- Oпределяне на такса за право на участие с доклад и/или научно 
съобщение на Националната конференция с международно участие 
"Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век" за 2007 год. в 
размер на 20 /двадесет/ лева. 

  
Докл.: Д.Даскалов - Председател ПК "Образование" 



  
Общински съвет - Варна прие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  
5321-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9303(547)04.09.2007 
г., Общински съвет Варна приема Общинска програма за образователна 
интеграция на децата и учениците в неравностойно социално положение от 
различни етнически групи 2008 - 2010 година в Община Варна.   

/ за - 31; против -0; въздържали се - 0; отсъстват-20/ 
  
5322-5.На основание чл. 21 ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № О-7-9303(119)05.09.2007 г., 
Общински съвет Варна дава съгласие за застраховане на всички ученици в 
общински учебни заведения в гр. Варна със застраховка "Злополука" в общ 
размер на 152 000 лв., с източник на финансиране - местни приходи, считано 
от 01.01.2008 г.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
  / за - 32; против -0; въздържали се - 0; ; отсъстват-19/ 
  
5323-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 2, т. 1 от 

ЗНП, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Варна предоставя право на 
училищата да се разпореждат със средствата, получени от наемите на обекти 
за упражняване на търговска дейност, включително и здравни кабинети, 
отдадени под наем чрез търг или конкурс от Община Варна и разположени 
на територията на учебните заведения.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 31; против -0; въздържали се - 0; ; отсъстват-20/ 
  
5324-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 1 и 

ал. 2 от Наредба № 7 на МОН от 29 декември 2000 г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № О-7-6700(599)05.09.2007 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие за формиране на паралелки под минимален брой 
на учениците в паралелка съгласно приложението към чл. 2, ал. 1 на 
Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г., в ОУ "Св.Климент Охридски", с. 
Константиново както следва:   

в I и III клас - 1 слята паралелка с 16 ученици;   
в II и IV клас - 1 слята паралелка с 21 ученици;   
в V и VI клас - 1 слята паралелка с 18 ученици;    
в VII и VIII клас - 1 слята паралелка с 14 ученици;   
/за - 27; против -0; въздържали се - 0;/ 



  
5325-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА чл. 11, ал. 1, т. 1 от 

Наредба 7 от 29.12.2000 г. на МОН, за определяне броя на учениците и 
децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена и докладна от директора на ОУ "Кап. Петко войвода", 
Общински съвет Варна дава съгласие за утвърждаване на една маломерна 
общообразователна паралелка в VIII клас в ОУ "Кап. Петко войвода" /17 
ученика/ за учебната 2007/2008 година. 

 / за - 27; против -0; въздържали се - 0; ; отсъстват-24/ 
  
5326-5.На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от 

ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-
9300(40)17.09.2007 г., Общински съвет - Варна определя такса за право на 
участие с доклад и/или научно съобщение на Националната конференция с 
международно участие "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI 
век" за 2007 год. в размер на 20 /двадесет/ лева. 

  /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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка шеста от дневния ред 
  

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

вероизповедания, медии" относно:   
 - утвърждаване на решение на ПК "Култура, вероизповедания, 

медии", прието с протокол № 102/11.09.2007 г., т. 2 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.   

- допълване на чл. 8 и чл. 9 от "Статут за удостояване с почетни звания 
и отличия на община Варна", приет с Решение на Общинския съвет № 640-
11 /13/ 03, 09.06.2004 г., съгласно приложение №2. 

  - одобряване на Тарифа за авторските и редакторските 
възнаграждения в сп. "Простори", съгласно приложение № 3. 

  - задължаване на Кмета на Община Варна и Председателя на 
Общински съвет - Варна да проведат процедура по деактуване в публична 
общинска собственост имот частна-държавна собственост, представляващ 
Паметник на българо-съветската дружба, ведно с прилежащата земя, 
находяща се в м-ст "Св. Никола" по плана на 21-м.р. на гр. Варна с цел 
създаване вътре в него и около него център на изкуствата, включващ 
ателиета, изложбена зала, камерна зала, музейна сбирка. Центърът на 
изкуствата е част от проекта "Варна - кандидат за европейска столица на 
културата".   

- деактуване на държавен имот - Дом на художника в полза на Община 
Варна. 

  
Докл.: П.Анчев - Председател ПК "КВМ" 

  
Общински съвет - Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5327-6.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 № 102/11.09.2007 г., 
т. 2 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 - 36 ; против - 0; въздържали се - 0; отсъстват-15/ 
  
5328-6.На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна, допълва чл. 8 и чл. 9 от "Статут за 
удостояване с почетни звания и отличия на община Варна", приет с Решение 
на Общинския съвет № 640-11 /13/ 03, 09.06.2004 г., съгласно приложение 
№2.   

 /за - 37 ; против - 0; въздържали се - 0; отсъстват-14/ 
  
5329-6.На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна одобрява Тарифа за авторските и редакторските възнаграждения в сп. 
"Простори", съгласно приложение № 3.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 35 ; против - 0; въздържали се - 0; отсъстват-16/ 
  
5330-6.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

109, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДС/ДВ бр. 78/26.09.2006 г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/36/13.09.2007 г., Общински 
съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна и Председателя на 
Общински съвет - Варна да проведат процедура по деактуване в публична 
общинска собственост за имот-частна държавна собственост, представляващ 
Паметник на българо-съветската дружба, ведно с прилежащата земя, 
находяща се в м-ст "Св. Никола" по плана на 21-м.р. на гр. Варна с цел 
създаване вътре в него и около него център на изкуствата, включващ 
ателиета, изложбена зала, камерна зала, зала за музейна сбирка. Центърът на 
изкуствата е част от проекта "Варна - кандидат за европейска столица на 
културата".   

/за - 39 ; против - 0; въздържали се - 0; отсъстват-12/ 
  
5331-6.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 

чл.109, ал.1 и ал.2 от ППЗДС /ДВ бр.78/26.09.2006г. и по предложение на 
Кмета на Община Варна, Общински съвет-Варна задължава Кмета на 
Община Варна и Председателя на Общински съвет-Варна, да проведат 
процедура по деактуване в публична общинска собственост на имот-частна 
общинска собственост, представляващ Дом на художника, с обща застроена 



и незастроена площ, съставляваща имот пл.№1, кв.108 по плана на 7-ми 
подрайон-Варна, находящ се на ул."Крали Марко" №13 в гр.Варна.   

/за - 37 ; против - 0; въздържали се - 0; отсъстват-14/ 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
  
СПИСЪК   на проектите, които Община Варна финансира по § "Нови 

форми" от бюджета на Община Варна, функция "Култура" за 2007 г. 
  
І. КНИГИ   
1. Авторско-издателски колектив - за Енциклопедия "Варна" - 8 000 

лв.   
2. Симеон Илиев - за стихосбирката "Криза" - 2 000 лв.   
3. Георги Калагларски - за научно-изследователския труд "Регионална 

журналистика" - 2 500 лв.   
4. Авторски колектив с рък. проф. Розмари Стателова - 2 800 лв.   
5. Георги Смиленов - за документалното изследване "Стара Варна - 

светлини от сцената" - 3 600 лв.   
6. Илиян Троянски - за поетичната антология "Клетвата на вторите 

стрелци" - 2 000 лв.   
7. Митко Николов - за изследването "История на Варненския затвор - 

1930 - 1970" - 2 000 лв. 
  
ІІ. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА   
1.Васил Василев и колектив - за проекта "Естетизиране на варненските 

училища" - 3 000 лв. 
  
ІІІ. МУЗИКА   
1. Музикална агенция "Елит" - за концерта на Найджел Кенеди - 3 000 

лв.   
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
  
ТАРИФА   ЗА АВТОРСКИТЕ И РЕДАКТОРСКИТЕ 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В СП. "ПРОСТОРИ" 
  
А. ПОЕЗИЯ   
1. Стихотворение 10 - 40 лв.   
2. Поема 40 -100 лв.   
3. Епиграма 3 - 15 лв. 
  
Б. ПРОЗА   
1. Разказ 30 -100 лв.   



2. Новела 50 - 120 лв.   
3. Повест 50 - 130 лв.   
4. Роман 100 - 170 лв.   
5. Афоризъм 3 - 15 лв.   
6. Миниатюра 5 - 20 лв.   
7. Есе 30 - 70 лв. 
  
В. ПУБЛИЦИСТИКА   
1. Статия по актуален проблем с аналитично-обобщаващ характер 40 - 

120 лв.   
2. Очерк и репортаж за културно събитие 20 - 50 лв.   
3. Литературна анкета 30 - 70 лв.   
4. Интервю   20 - 50 лв. 
  
Г. ЛИТЕРАТУРНА И ХУДОЖЕСТВЕНА КРИТИКА 
  1. Отзив 20 - 50 лв.   
2. Рецензия 25 - 70 лв.   
3. Литературно-художествен портрет 50 -150 лв.   
4. Статия по проблеми на изкуството 50-150 лв.   
5. Анотация, книгопис, бележка 30 - 50 лв.   
Д. ПРЕВОД   
1. Превод на прозаичен текст 2-10 лв. на страница преведен текст   
2. Превод на поезия 0.30 - 1.00 лв. на стих 
  
Е. ИЛЮСТРАЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ   
1. Репродукция на худ. произведение 1 - 5 лв.   
2. Фотоснимка 3 - 8 лв.   
3. Илюстрация, правена специално за списанието 10 - 20 лв. 
  
Д. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕДАКТИРАНЕ НА БРОЙ  
  1. Отговорен редактор - за работа върху един отделен брой - 60 -120 

лв. 
  2. Член на редакционния съвет - за работа върху един отделен брой 

40 - 60 лв.   
Забележка: Размерът на авторските и редакторските възнаграждения 

се определя от отг.редактор в зависимост от определените в бюджета 
средства за издаване на списание "Простори". В рамките на бюджетната 
година не може да се актуализира бюджетът на списанието. 

  
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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка седма от дневния ред 
  

  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от 

ПК"Здравеопазване" относно: 
  - промяна на наименованията в съответствие с изискванията на 

ЗСОЛЛДМ на "Стоматологичен център І Варна" ЕООД   
- бракуване на лек автомобил ВАЗ 2104 -комби на "СБОБАЛ-ВАРНА" 

ЕООД   
- бракуване на МПС на "Стоматологичен център І Варна" ЕООД   
- бракуване на лек автомобил на ДКЦ "Чайка"   
- бракуване на амортизирани ДМА, останали непродадени след 

провеждането на търг, съгласно решение № 4409-2/пр.47/ от 01.11.2006г.   
- продължаване процедурата за акредитация на ДКЦ "Св. Иван 

Рилски" Аспарухово" ЕООД   
- бракуване на амортизирани ДМА на "ДКЦ ІІІ - Варна" ЕООД   
- приемане на предложението на "ДКЦ - 1 "Света Клементина" - 

Варна" ЕООД за сключване на договор за инвестиционен кредит в размер на 
150 000 лв.   

- поправка на допусната фактическа грешка от заседание на Общински 
съвет-Варна по протокол 56/02,03.08.2007г.   

- отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ 
  

Докл.: Бр.Балачев - Председател ПК "Здравеопазване" 
  

Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5332-7.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, 

ал. 1, т.1 и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ и 
по докладна записка от д-р Слава Даковска -управител на "Стоматологичен 
център І Варна" ЕООД с вх. № ОС-7-2600/77/10.09.2007г. и във връзка с 
промените в Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по 



дентална медицина, касаещи промяна на наименованията, произтичащи от 
необходимостта за синхронизиране със статута на лекарите по дентална 
медицина в страните от ЕС /ДВ бр. 76/20.09.2005г., ДВ бр. 31/13.04.2007г./, 
Общински съвет-Варна реши:   

1. Изменя се наименованието на дружеството от "Стоматологичен 
център 1 Варна" ЕООД в "Дентален център 1 Варна" ЕООД   

2. В предмета на дейност думата "стоматологична" се заменя с 
"дентална".   

3. Уставът на дружеството се изменя както следва:   
· Чл. 1 "Наименованието, под което дружеството ще развива своята 

дейност е "Дентален център 1 Варна" ЕООД.   
· Чл. 4 "Предмета на дейност на дружеството е: осъществяване на 

специализирана извънболнична дентална помощ и на първична дентална 
помощ".   

4.Задължава управителя на "Дентален център 1 Варна" ЕООД да 
извърши необходимите действия за вписване на горепосочените промени в 
търговския регистър при Варненския окръжен съд, както и да внесе в 
търговския регистър актуализиран устав на дружеството. 

  /резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за- 34, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-17/ 
  
5333-7.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, 

ал. 1, т.1 и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД и по докладна записка от д-р Драгомир 
Драганов - управител на "СБОБАЛ -ВАРНА" ЕООД с вх. № ЗР-7-
9903/98/10.09.2007г., Общински съвет - Варна дава съгласие на "СБОБАЛ -
ВАРНА" ЕООД да бъде бракуван лек автомобил, собственост на 
търговското дружество с общинско имущество, марка ВАЗ 2104-комби с 
Рег. № В 2830 КС, произведен през 1985г.   

/резултати от поименно явно гласуване/  
/за- 33, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-13/ 
  
 
 
5334-7.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, 

ал. 1, т.1 и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД и по докладна записка от д-р Слава 
Даковска - управител на "Стоматологичен център 1 Варна" ЕООД с вх. № 
ОС-7-9903/36/19.08.2007г., Общински съвет - Варна дава съгласие на 
"Стоматологичен център 1 Варна" ЕООД да бъдат бракувани 4 броя леки 
автомобили, собственост на търговското дружество с общинско имущество, 
както следва:   

· Лек автомобил Рено 21 Невада, Д.К. № В 07-50 АН;   
· Лек автомобил Москвич 2140, Д.К. № В 04-54 ЛК ;   
· Лек автомобил ВАЗ 21043, Д.К. № В 41-44 КС ;   



· Лек автомобил Опел Омега - комби, Д.К. № В 12-97 КС;   
/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за- 32, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5335-7.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, 

ал. 1, т.1 и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД и по докладна записка от д-р Юлияна 
Йоргова - управител на ДКЦ "Чайка" ЕООД с вх. № ЗР-7-
9903/99/17.09.2007г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 
бракувана санитарна линейка "Мерцедес 214", с Рег. № В 4473 ТВ, 
собственост на търговското дружество с общинско имущество.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за- 34, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-17/ 
  
5336-7.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9901/9/15.09.2007г., във връзка с 
решение № 4409-2/47/01.11.2006г. на Общински съвет-Варна, Общински 
съвет - Варна дава съгласие на ДКЦ "Св. Иван Рилски" - Аспарухово- 
Варна" ЕООД, да бракува непродадените и напълно амортизирани ДМА, 
съгласно приложен списък.   

/резултати от поименно явно гласуване/   
/за- 35, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-16/ 
  
5337-7.На основание на чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2 от 

Наредба № 18/20.06.2005г. и по докладна записка от управителя на ДКЦ 
"Св. Иван Рилски" - Аспарухово- Варна" ЕООД с вх. № ОС-7-
7400/16/17.09.2007г., Общински съвет-Варна приема доклада за 
самооценяване на цялостна медицинска дейност на "Диагностично 
консултативен център "Свети Иван Рилски" Аспарухово - гр. Варна.   

Общински съвет - Варна възлага на Управителя на "Диагностично 
консултативен център "Свети Иван Рилски" Аспарухово да продължи 
процедурата за акредитация на лечебното заведение.   

/за- 36, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-15/ 
  
5338-7.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, 

ал. 1, т.1 и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД и по докладна записка от управителя на 
"ДКЦ ІІІ- Варна" ЕООД с вх. № ЗР-7-9903/91/10.08.2007г., Общински съвет 
- Варна дава съгласие на "ДКЦ ІІІ- Варна" ЕООД да бракува ДМА - 
медицинска апаратура ехографски апарат "Simens SONOLINE SL - 1 № ре 
45138".   

/резултати от поименно явно гласуване/   
/за- 35, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-16/ 
  



5339-7.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, чл. 5/1/ и чл. 
6/1/ от НРУПСЧОВКТД и във връзка с точка 1 от решение № 4730-
4/21.02.2007 год. на Общински съвет-Варна, като взе предвид икономическа 
обосновка относно избор на банкова оферта за сключване на договор за 
банков кредит, изготвена от управителя и главния счетоводител на "ДКЦ І 
"Света Клементина" Варна" ЕООД от която е видно, че "СИ БАНК" АД 
предоставя най-изгодни условия при отпускане и управление на 
инвестиционен кредит, Общински съвет - Варна дава съгласие "ДКЦ І 
"Света Клементина" Варна" ЕООД да сключи договор за инвестиционен 
кредит с банка "СИ БАНК" АД в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ 
лева, със срок на погасяване от 5 /пет/ години, при посочените в 
икономическата обосновка условия. Инвестиционният кредит да бъде 
използван за закупуване на нов комбиниран скопично - графичен апарат.   

Общински съвет-Варна оправомощава управителя на "ДКЦ І "Света 
Клементина" Варна" ЕООД, да подпише договора за инвестиционен кредит, 
съобразно посочените в икономическата обосновка условия.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за- 34, против- 0, въздържали се - 1; отсъстват-16/ 
  
5340-7.На основание чл.62, ал.2 АПК и във връзка с писмо с вх. № 

ЗР-7-9303/23/04.09.2007г. от Директора на Дирекция "Здравно развитие" при 
Община Варна, Общински съвет - Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка в т. 4 и т. 64 на Приложение към решение № 5240-
22/56/02,03.08.2007г. на Общински съвет Варна, както следва:   

-в т.4 вместо израза "Стефан Ценов Ганчев, ЕГН: 7..." да се чете 
"Стефан Ценов Ганчев, ЕГН: 4 "   

-в т. 64 вместо израза "Гергана Петрова Петрова, ЕГН: 6...", да се чете: 
"Гергана Петрова Петрова, ЕГН: 5"   

/за- 35, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-16/ 
  
5341-7.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, 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- 32, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
5342-7.На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 от 

ЗМСМА и на база здравен  статус, Общински съвет - Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 



   /за- 36, против- 0, въздържали се - 0; отсъстват-15/ 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №5341-7 
  
1. Радомир Пенев Михайлов, гр. Варна, ул. "Гладстон" бл.1 вх.А ет.3, 

ап.10, молба вх.№ РД-7-94.Р/104/19.06.2007 г. - 150 лв. за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е 
с диагноза: Шизофрения-параноидна форма. Непрекъснато протичане. 
Параноидно - халюцинаторен синдром. Изразена промяна на 
личността.Псориазис вулгарис-хронично рецидивиращо протичане.   

2. Тодор Алексиев Тодоров, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл. 204, 
вх.5 ет.4 ап.139, молба вх. № ЗР-7-94.Т/9/09.05.2007 г. - 150 лв. за 
закупуване на медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК. Същият е с диагноза: Паркинсонова болест. ХБ ІІ - висока степен. 
Хронична застойна сърдечна недостатъчност. 

 3. Стоян Вълчев Стоянов, с. Тополи, ул. "Коми" № 4, молба вх. № РД-
7-94.С/148/08.05.2007 г.- 200 лв. за закупуване на медикаменти, които не се 
или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: 

Състояние след ИМИ тромботичен в територията на ДСМА. ХБ ІІІ ст. 
умерено висока степен СМФ. Състояние след ИМИ във ВБС. Левостранна 
централна хемипареза по-тежка за ръката. Синдром на Клод-Бернар-Хорнер 
в дясно.   

4. Александър Русев Христов, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Ясен" № 
5, молба вх. № ОС-7-94.А/22/12.04.2007 г. - 100 лв за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е 
с диагноза: Пневмоторакс спонтанеа тензионата синистра. Торакоцентезис 
синистра. ХОББ - енфиземна форма.   

5. Станка Станкова Ганева, гр. Варна, ул. "Девня" 10, ет.1, ап.6, молба 
вх. № РД-7-94.С/129/23.04.2007 г. - 300 лв. за закупуване на медикаменти, 
които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: - 
Визикална терапия и рехабилитация на болести на ОДА. Наличие на 
ортопедичен имплантант. Заместена дясна тазобедрена става. ХБ. Захарен 
диабет тип ІІ. 

  6. Марина Гочева Каракашева, гр. Варна, ул. "Антон Франгя" 56, 
молба вх. № РД-7-94.М/54/05.02.2007 г. - 200 лв. за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е 
с диагноза: Дистална миопатия тип "нонака". Синдром на лека, вяла 
квадрипареза.   

7. Петър Гочев Огнянов, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Браила" № 3, 
молба вх. № ЗР-7-94.П/4/08.02.2007 г. - 100 лв. за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е 
с диагноза: ХОББ - смесена форма. Хроничен професионален 



трахеобронхит, причинен от азбест. Чернодробна стеатоза. Язва на 
дванадесетопръстника.   

8. >Невена Денчева Ненчева, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" бл. 228, 
вх.3, ет. 7 ап.97 - 200 лв. за закупуване на медикаменти, които не се или 
частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: 
Квадрантектомиям маме синистра по повод неоплазма на лява гърда. 

  9. Исмаил Хюсеинов Яшаров, гр. Варна, ул. "Княз Черказки" № 35, 
молба вх. № ЗР-7-94.З/4/20.02.2007 г. - 200 лв. за закупуване на медикаменти 
и диетично хранене, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 
Същият е с диагноза: Нефролитиазис. Състояние след левостранна 
нефректомия поради хидронефроза. Начална, десностранна хидронефроза. 
Хроничен калкулозен пиелонефрит на единствен десен бъбрек. ИБС - 
миокарден инфаркт в клиничен стадий. ХОББ - бронхитна форма.   

10. Албена Алдинова Боянова, гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. "Розова 
долина" № 48, молба вх. № СДЖ-7-94.А/4/21.02.2007 г.- 200 лв. за 
закупуване на медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК за дъщеря й Ася Албенова Алдинова. Същата е с диагноза: Кома с 
неустановен произход. Сепсис. Енцефалит. Пиелонефрит. Анемия. 
Пневмония в дясно. Оток на мозъка. Състояние след механична вентилация.   

11. Вярка Славчева Лефтерова, гр. Варна, ул. "Дойчин войвода" 5В, 
молба вх. № ЗР-7-94.В/5/22.02.2007 г. - 300 лв. за закупуване на леща, която 
не се реимбурсира от НЗОК. Същата е с диагноза: Старческа катаракта на 
двете очи. ИБС. Рецидивиращо депресивно разстройство.   

12. Анка Йорданова Алекова, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Тимок" 
№ 3, молба вх. № ЗР-7-94.А/20/27.02.2007 г. - 100 лв. за закупуване на 
лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 
Същата е с диагноза: ХБ. Хипертонично сърце.   

13. Димитричка Няголова Андреева, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. 
"Искър" 44, ет.6, ап.48, молба вх. № РД-7-94.Д/38/26.02.2007 г. - 100 лв. за 
закупуване на медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК за синът й Драганчо Великов Драганов. Същият е с диагноза: 
Органично разстройство на личността - лека степен. Алкохолна 
полиневропатия на ДК лека степен със засягане на повърхностната и 
дълбока сетивност.   

14. Владимир Великов Демиров, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", 
бл.408, вх.20, ет. 4, ап. 11, молба вх. № РД-7-94.В/27/01.02.2007 г. - 500 лв. 
за закупуване на катетър за хемодиализа. Същият е с диагноза: Хронична 
бъбречна недостатъчност - Симптоматична анемия. Захарен диабет. 
Диабетна нефропатия, ретинопатия и полиневропатия. Хроничен 
пиелонефрит.   

15. Енко Костов Енков, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Вилите" № 
76, молба вх. № ЗР-7-94.Е/6/02.02.2007 г. - 100 лв. за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е 



с диагноза: ХОББ - бронхитна форма. ХБ ІІІ ст. умерено висока степен, 
СМФ. ИБС - ритъмно-проводна форма. Абсолютна аритмия при пристъпно 
предсъдно мъждене. 

  16. Пенка Николаева Колева, гр. Варна, ж.к "Вл. Варненчик", бл. 405, 
вх. 18, ет.5, ап. 13, молба вх. № РД-7-94.П/19/02.02.2007 г. - 200 лв. за 
закупуване на медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК. Същата е с диагноза: ИБС. Миокарден инфаркт - долен. ХБ ІІІ ст. 
висока степен СМФ. ХСН ІІІ ф. кл. Диенцефален синдром - нервно-
ендокринно-обменна форма. Захарен диабет тип ІІ. Диабетна 
полиневропатия. Състояние след резекция на щитовидна жлеза. Пост 
оперативен хипотиреоидизъм. Язвена болест в ремисия. Хроничен 
пиелонефрит. Псориазис. Варици на долни крайници.   

17. Йорданка Димитрова Събева, гр. Варна, ул. "Тодор Влайков", № 
21, молба вх. № ЗР-7-94.Й/4/26.06.2007 г. - 150 лв. за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е 
с диагноза: ИБС. АП - ІІ-ІІІ ф. кл. ХБ - ІІІ ст. с висока степен СМФ. 
Хипертонично сърце. Перманентно предсърдно мъждене. ХСН - ІІІ ф. кл. 

  18. Юлия Русева Стефанова, гр. Варна, ул. "Доброволци", 15, ет.2 ап. 
27, молба вх. № РД-7-94.Ю/11/05.02.2007 г. - 100 лв. за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично реимбурсират от НЗОК. Същата е с 
диагноза: Нефролитиаза. Хроничен калкулозен пиелонефрит често 
обострен. Десностранна хидронефроза от І ст. Неврастенна невроза.   

19. Недялко Калев Недялков, гр. Варна, ул. "Д-р Басанович", бл.10, ет. 
14, ап. 80, молба вх.№ РД-7-94.Н/82/16.04.2007 г. - 3000 лв. за закупуване на 
консумативи и медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК за синът му Явор Недялков Калев. Същият е с диагноза: Състояние 
след фрактура на Тh11. Долна параплегия, метална спинодеза Тh10-12. 
Състояние след операция.   

20. Методи Иванов Разцварков,, гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Ламбо 
Пасков" № 34, молба вх. № РД-7-94.М/37/18.05.2007 г. - 300 лв. за 
закупуване на леща, която не се реимбурсират от НЗОК. Същият е с 
диагноза: Катаракта сенилис матура окули синистра.   

21. Живко Иванов Рухов, гр. Варна, ул. "Д-р Басанович" № 53, ет.3, 
ап.8, молба вх. № ЗР-7-94.Ж/2/26.06.2007 г. - 1000 лв. за закупуване на 
стент-протеза за хранопровод, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК за майка му Петранка Димитрова Рухова. Същата е с диагноза: Са 
езофаги Т4 Но Мо. Стенозис кардии. Ст. пост операционем.   

22. Дияна Стефчова Тодорова, гр. Варна, ул. "8-ми Приморски полк 
137", бл.37, вх.А, ет.8, ап.85, молба вх. № ЗР-7-94.Д/31/17.07.2007 г. - 200 лв. 
за закупуване на медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК за синът й Живко Тодоров Желев. Същият е с диагноза: Вродена 
хидроцефалия. Епилепсия - редки, големи епиприпадъци. Изоставане в 
психическото развитие. Състояние след шънтиране. 



  23. Мария Василева Боева, гр. Варна, ул. "Стара планина" № 27, ет.3, 
ап. 9, молба вх. № РД-7-94.М/204/02.07.2007 г. - 100 лв. за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е 
с диагноза: Рецидивиращо депресивно разстройство. Сегашен депресивен 
епизод. Астено - хиподепресивен синдром.   

24. Ганка Георгиева Ракарова, гр. Варна ж.к. "Младост" бл. 152, ап.2, 
молба вх. № РД-7-94.Г/91/04.07.2007 г. - 300 лв. за закупуване на леща, 
които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: 
Старческа катаракта двустранна.   

25. Иванка Вълкова Станчева, гр. Варна, ул. "Топола" 3, ет.5, ап.11, 
молба вх. № ЗР-7-94.И/18/09.07.2007 г. - 400 лв. за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично реимбурсират от НЗОК за дъщеря й 
Виляна Калоянова Станчева. Същата е с диагноза: Хидронефрозис 
конгенита декстра. Епилепсия. Синдром на West. Митохондриална болест.   

26. Роза Шидерова Пеева, гр. Варна, ул. "Александър Василев" № 47, 
молба вх. № РД-6-94.Р/178/01.11.2006 г. - 200 лв. за закупуване на 
медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е 
с диагноза: Рекурентно депресивно разстройство. Захарен диабет ІІ тип. 
Диабетна полиневропатия. ХБ - ІІІ ст. умерена степен СМФ. ИБС. АП ІІ ф. 
кл.   

27. Стоянка Демирова Ангелова, гр. Варна, кв. "Владиславово", ул. 
"Светослав Минков" № 34 А, молба вх. № РД-7-94.С/163/22.05.2007 г.- 150 
лв. за медикаменти и консумативи, които не се или частично се 
реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Са ректи. Анус претер.   

28. Елена Добрева Атанасова, гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" 68, 
вх.Г, ет.9, ап. 68, молба вх. № ЗР-7-94.Е/18/21.06.2007 г. - 150 лв. за 
медикаменти и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК за синът й Александър Димитров Илиев. Същият е с диагноза: ДЦП. 
Пирамидна форма. Тежка спастична квадрипареза. Епилепсия-
симптоматична. Умерено умствено изоставане.   

29. Стефан Тодоров Киряков, гр. Варна, кв. "Възраждане", бл. 11, вх.1, 
ет.7, ап. 19, молба вх. № ЗР-7-94.С/30/11.06.2007 г. - 200 лв. за медикаменти 
и диетично хранене, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 
Същият е с диагноза: ИБС. МИ - преден, хроничен стадий, постинфарктна 
АП.ХБ.ХЛСН. Захарен диабет тип 2.   

30. Божил Тодоров Божилов, гр. Варна, ул. "Граф Игнатиев" № 6, вх. 
Б, молба вх. № ЗР-7-94.Б/3/19.06.2007 г. - 1000 лв. за Jlomedin 25 ml ампули 
15 броя, които не се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: 
Атеросклерозис облитеранс градус 4. Статус пост байпас ампутацио 
феморис синистра. Висока бедрена ампутация. ХБ.   

31. Румена Стоянова Копчева, гр. Варна, ул. "Раковски" № 63, молба 
вх. № ЗР-7-94.Р/17/29.06.2007 г. - 300 лв. за медикаменти и консумативи, 
които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: 



Нефролитиазис. Рен аркуатус хидронефрозис партис син. Статус пост 
нефректомия партис декс. Състояние след имплантация на левия уретер.   

32. Красимир Симеонов Атанасов, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. 
"Лерин" 4, молба вх. № ЗР-7-94.К/25/28.06.2007 г. - 300 лв. за медикаменти, 
които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: 
Множествена склероза - цереброспинална форма, ремитентно протичане. 

  33. Минка Стоянова Бояджиева, гр. Варна, кв. "Възраждане", бл. 67, 
вх.4, ап. 95, молба вх. № РД-7-94.М/198/28.06.2007 г. - 800 лв. за 
рехабилитация, които не се реимбурсират от НЗОК за синът й Симеон 
Пламенов Бояджиев. Същият е с диагноза: Билатерална сензоневрална 
глухота. Състояние след кохлеарна имплантация.   

34. Мария Иванова Димова, гр. Варна, ул. "Хъшове" 12, молба вх. № 
ОС-7-94.М/29/14.06.2007 г.- 200 лв. за медикаменти, които не се 
реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Карцинома глануле маме 
декстра. Мастектомия а модо Пейти. Спондилоартрозис деформанс. 
Контрактура артикулацио карпи радиалис билатералис. Оклузия и стеноза 
на церебралните артерии. ХВБСН - дискоординационен синдром.   

35. Людмила Ткач, гр. Варна, ул. "Е. Георгиев" 21 -А стая 109, молба 
вх. № ЗР-7-94.Л/7/22.06.2007 г. - 300 лв. за медикаменти, които не се или 
частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Са гландуле маме 
синистра. Статус пост операционем. Катаракта пресенилис имматура окули 
утриускве. Артрозис талокруралис синистра. Смесено тревожно-депресивно 
разстройство.   

36. Свилена Стефанова Белева, гр. Варна, ул. "Кап. Райчо" 110А, ет.8, 
ап. 32, молба вх. № РД-7-94.С/145/07.05.2007 г. - 800 лв. за медикаменти, 
които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: 
Грануломатоза на Вегенер ІІ - пристъп. Инсулинозависим захарен диабет. 
Артериална хипертония. Остеопороза.   

37. Димитър Янакиев Янакиев, гр. Варна, ул. "Райна Княгиня" № 4А, 
молба вх. № РД-7-94.Д/122/06.06.2007 г. - 100 лв. за медикаменти и 
диетично хранене, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 
Същият е с диагноза: Състояние след белодробна туберкулоза. Състояние 
след десностранна плевректомия - емпием. ХБ ІІІ ст. умерена степен. ХОББ. 
Афективна психоза. ХВБСН. Варици крурис.   

38. Алтъна Петрова Желязкова, гр. Варна, ул. "Под игото" 25, молба 
вх. № ЗР-7-94.А/37/15.05.2007 г. - 150 лв. за медикаменти, които не се или 
частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Захарен диабет ІІ 
тип на инсулиново лечение. Диабетна ретинопатия. МСБ - състояние след 
ИМИ.   

39. Веселина Кръстева Найденова, гр. Варна, ж.к "Вл. Варненчик", ул. 
"Боян Илиев" № 8, молба вх. № РД-6-94.В/229/09.11.2006 г. - 100 лв. за 
медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е 



с диагноза: Ехинококус пулмонис декстра. Ехинококектомия пулмонис 
декстра.   

40. Тота Цанева Дончева, гр. Варна, кв. Възраждане, бл. 12, вх.2, ап.39, 
молба вх. № ОС-7-94.Т/13/14.05.2007 г. - 300 лв. за леща. Същата е с 
диагноза: Катаракта на дясно око, артефакия на ляво око.   

41. Васила Тодорова Кръстева, гр. Варна, ул. "Райна Княгиня" № 10, 
молба вх. № РД-7-94.В/92/07.05.2007 г. - 250 лв. за медикаменти и диетично 
хранене, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с 
диагноза:Са епифарингитис.Мета в лимфен възел.Състояние след операция. 

  42. Васил Илиев Русев, гр. Варна, ул. "Люляк" № 28, ап. 54, молба вх. 
№ ЗР-7-94.В/11/14.05.2007 г.- 300 лв. за леща . Същият е с диагноза: 
Начална старческа катаракта. Хроничен активен С вирусен хепатит. 

  43. Милен Илиев Найденов, гр. Варна, кв. "Владислав Варненчик", 
бл. 16, вх.1, ет.2, ап.6, молба вх. № ЗР-7-94.М/44/02.07.2007 г. - 500 лв. за 
медикаменти и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК. Същият е с диагноза: Т-клетъчен Неходжкинов лимфом. Хроничен С 
вирусен хепатит. Епилепсия. Стероиден диабет.   

44. Росица Тихомирова Василева, гр. Варна, ул. "Хан Аспарух" № 19, 
ет. 3, молба вх. № РД-7-94.Р/115/11.07.2007 г. - 2000 лв. за медикаменти и 
консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК за дъщеря 
й Даниела Йорданова Василева. Същата е с диагноза: ВСМ-Д-Транспозиция 
на големите артерии.Пареза на ляв раменен сплит С5-С7. Балонна 
атриосептостомия. Анатомична корекция на Д-транспозиция на големите 
артерии. Затваряне на междупредсърден дефект и лигатура на артериален 
канал. Има следоперативни усложнения с белодробен кръвоизлив и ранева 
инфекция,които налагат по-продължителна механична вентилация и 
дълготрайна хирургична обработка.   

45. Иван Тодоров Йорданов, гр. Варна, ул. "Бяла Черква" № 14, вх.1, 
ет.2, ап.5, молба с вх. № РД-7-94.Р/115/11.07.2007г. - 300 лв. за закупуване 
на леща, които не се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Атрофия 
булби левкома корнее адхевенс окули дек.Катаракта окули синистра.   

46. Евгения Рангелова Митова, гр. Варна, бул. "Владислав 
Варненчик", № 212, бл. 11, вх.Е, ет.4, ап. 57, молба вх. № ОС-7-
94.Е/22/30.07.2007 г. - 250 лв. за медикаменти и консумативи, които не се 
или частично се реимбурсират от НЗОК. Същата е с диагноза: Вулнус 
морзум камбус талокруралис синистра. ИМИ. Тромбемболичен инфаркт в 
територията на ДСМА. Левостранна централна хемипареза.   

47. Диана Момчилова Макарова, и Валентин Димитров Макаров, гр. 
Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 112, вх.А, ет. 10, ап. 38, с молба вх. № РД-7-
94.Д/210/12.09.2007г. - 4000 лв. за оперативно и медикаментозно лечение в 
гр. Париж, Институт по канцерология "Гюстав Руси", за което има 
потвърждение от френска страна за дъщеря им Мира Валентин Макарова. 



Същата е с диагноза: Злокачествено новообразувание с друга локализация-
невробластон цервикална локализация.   

48. Николай Йорданов Николов, гр. Варна , кв. "Чайка", бл. 52, вх. В, 
ет. 7, ап. 54, молба вх. № ОС-7-94.Н/36/11.09.2007г. - 3 000 лв. за 
медикаменти и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК. Същият е с диагноза: Ампутацио феморис декстра. Десностранна 
частична перониална пареза.   

49. Стефан Кирилов Цонев, гр. Варна, кв. "Владислав Варненчик", бл. 
206, вх. 1, ап. 20, молба вх. № РД-7-94.С/241/17.08.2007г. - 1 500 лв. за 
медикаменти и консумативи, които не се или частично се реимбурсират от 
НЗОК. Същият е с диагноза: АV-блок ІІ степен. Исхемична болест на 
сърцето, долен миокарден инфаркт в хроничен стадий, състояние след 
четворен аорто-коронарен байпас. Хронична левостранна сърдечна 
недостатъчност ІІ функцинален клас. Захарен диабет тип 2. Диабетна 
полиневропатия. Мозъчно-съдова болест, ХКВБСН.   

50. Симеон Генов Нинов, гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 4, вх. "Г", ап. 60, 
молба вх. №РД-7-94.С/237/10.08.2007г. - 2 000 лв. за медикаменти и 
консумативи, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е 
с диагноза: Коксартрозис синистра.   

51. Росен Йорданов Бояджиев, гр. Варна, ул. "Шейново" № 3 с вх.№ 
РД-7-94.Р/117/19.07.2007г. - 250 лв. за медикаменти и консумативи, които не 
се или частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: 
Параноидна шизофрения. Пристъпно-прогредиентно протичане. 
Халюцинаторно-параноиден синдром. Негативна симптоматика 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №5342-7 
  
1. Нурие Ахмед Сюлюш, гр. Варна, ул. "Акад. Н. Обрешков" № 16, 

молба вх. № РД-7-94.Н/49/07.03.2007 г. Същата е с диагноза:Безвкусен 
диабет -медикаментът е включен в лекарствения списък на НЗОК, няма 
основание за отпускане на средства за лечение.   

2. Адиле Мехмедова Шабанова, гр. Варна, кв. "Аспарухово", 
ул."Браила" № 6, молба вх. № ЗР-7-94.А/25/16.03.2007 г. Същата е с 
диагноза:ХБ III ст.сърд.ф-ма-медикаментите са включени в лекарствения 
списък на НЗОК, няма основание за отпускане на средства за лечение.   

3. Есна Мехмедова Хасанова, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. 
"Браила" № 6, молба вх. № ЗР-7-94.Е/10/16.03.2007 г. Същата е с 
диагноза:Лека олигофрения. Състояние след менингоенцефалит - няма 
основание за отпускане на средства за лечение.   

4. Албенка Стефанова Иванова, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. 
"Розова долина" № 48, молба вх. № ЗР-7-94.А/24/15.03.2007 г. Същата е с 
диагноза: ХЛСН.АА при ПМ.ХБ ІІІ ст. Медикаментите са включени в 
списъка на НЗОК - няма основание за отпускане на средства за лечение. 



  5. Лиляна Иванова Илиева, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. 
"Гургулят" № 1, молба вх. № РД-7-94.Л/25/16.03.2007 г. Същата е с 
диагноза: Пилонидална киста с абсцес - извършена инцизия - няма 
основание за отпускане на средства за лечение. 

  6. Мюневер Ахмедова Назифова, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. 
"Арда" № 8, молба вх.в № ЗР-7-94.М/6/18.01.2007 г. Същата е с диагноза: 
ИБС. ХБ ІІІ ст. ХЛСН. ХОББ смесена форма. Медикаментите са включени в 
списъка на НЗОК - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

7. Янчо Ангелов Стоянов, с. Каменар, ул. Ясен № 8, молба вх. № ЗР-7-
94.Я/2/16.01.2007 г. Същият е с диагноза: Инфилтративно - пневмонична 
туберкулоза на белите дробове /от 2002 г./, която се смята за излекувана - 
няма основание за отпускане на средства за лечение.   

8. Страхил Янчев Ангелов, с. Каменар, ул. Ясен № 8, молба вх. № ЗР-
7-94.С/3/16.01.2007 г. Същият е с диагноза: Инфилтративно-пневмонична 
туберкулоза на белите дробове. Медикаментите са включени в списъка на 
НЗОК - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

9. Айтен Асанова Алексиева, гр. Варна, ул. "Балатон" № 25, молба вх. 
№ РД-7-94.А/22/24.01.2007 г.за синът й Баран Руменов Алексиев. Същият е 
с диагноза: Друга пневмония с неуточнен причинител - десностранна /2006 
г./ - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

10. Алекси Асенов Кабакчиев, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. 
"Браила" № 5, молба вх. № ЗР-7-94.А/13/02.02.2007 г. Същият е с диагноза: 
ХОББ - бронхитна форма. Медикаментите са включени в лекарствения 
списък на НЗОК - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

11. Анка Костова Христова, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Браила" № 
5, молба вх. № ЗР-7-94.А/18/14.02.2007 г. Същата е с диагноза: 
ХБIIст.умер.вис.ст.Захарен диабет- няма основание за отпускане на средства 
за лечение.   

12. Хаджер Мехмед Али, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Розова 
долина" № 19, молба вх. № ЗР-7-94.Х/4/20.02.2007 г. Същата е с 
диагноза:ХБ III ст.Сърдечна недостатъчност.ХОББ-бронхитна форма - 
медикаментите се реимбурсират от НЗОК - няма основание за отпускане на 
средства за лечение.   

13. Станимир Светославов Давидов, гр. Варна, кв. "Аспарухово" ул. 
"Калач" № 39, молба вх. № ЗР-7-94.С/14/21.02.2007. Същият е с диагноза: 
Шизофрения-параноидна форма, пристъпно-прогр.протичане. Параноиден 
синдром. Лицето не е открито за социален доклад. Медикаментите се 
реимбурсират от НЗОК - няма основание за отпускане на средства за 
лечение.   

14. Неджибе Яшар Хасан, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Розова 
долина" № 25А, молба ЗР-7-94.Н/11/15.03.2007 г. Същата е с диагноза: ИБС 
- миокарден инфаркт в хр.стадий. ХЛСН III ф.кл. ХБ ІІІ ст. 
ХОББ.Рекурентно депресивно разстройство.Лицето не е открито за 



социален доклад.Медикаментите се реимбурсират от НЗОКС - няма 
основание за отпускане на средства за лечение.   

15. Мария Стефанова Рашкова, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. 
"Атанас Манев" № 9, молба вх. № ЗР-6-94.М/63/22.11.2007 г. за синът й 
Андрей Мариев Стефанов. Същият е с диагноза: Други неонатални 
аспирационни синдроми. Остър бронхит - няма основание за отпускане на 
средства за лечение.   

16. Христо Славчев Славчев, гр. Варна, ж.к "Вл. Варненчик", ул. 
"Стилиян Чилингиров" № 12, молба вх. № РД-6-94.Х/63/12.12.2006 г. 
Същият е с диагноза: Декомпенсиран захарен диабет-тип 2. Диабетна 
ретинопатия и полиневропатия. Чернодробна стеатоза. Холелитиаза. ХБ ІІІ 
ст. - неплатени здравни осигуровки - няма основание за отпускане на 
средства за лечение.   

17. Виолета Владимирова Симеонова, гр. Варна ж.к "Вл. Варненчик" 
ул. "Б.Илиев" № 21, молба вх. № РД-6-94.В/253/28.11.2006 г. за синът й 
Димо Симов Михайлов. Същият е с диагноза: Бронхиолитис акута. Отитис 
медиа катаралис акута синистра/1998г./- няма основание за отпускане на 
средства за лечение.    

18. Тота Василева Панайотова, гр. Варна, ул. "Батак" № 6, ет.7, ап. 44, 
молба ОС-7-94.Т/16/11.07.2007 г. Същата е с диагноза: По данни от молбата 
лицето е с високо кръвно и болки в ставите - няма основание за отпускане 
на средства за лечение.   

19. Анелия Огнянова Жекова, гр. Варна, ж. к. "Възраждане", бл.9, вх.1, 
ет.1, ап.1, молба вх. № РД-7-94.А/144/20.06.2007 г. Същата е диагноза: 
Холециститис хроника калкулоза. Холецистектомия - няма основание за 
отпускане на средства за лечение. 

  20. Керелина Георгиева Костадинова, с. Константиново, ул. "Панайот 
Волов" № 1, молба вх. № СДЖ-7-94.К/13/13.07.2007 г. Същата е с диагноза: 
Съмнение за злокачествено новообразувание на горен външен квадрант на 
млечната жлеза. Умерена умствена изостаналост - няма основание за 
отпускане на средства за лечение 

  
 
 
 
 

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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка осма от дневния ред 
  

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК"Социални 
дейности и жилищна политика" относно:  

- отпускане и неотпускане на помощи.  
- даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване 

върху част от имот /бивше детскополиклинично отделение - партерен етаж/, 
описан в АОС № 1801 от 16.02.2000 г., собственост на "ДКЦ ІІ"Свети Иван 
Рилски" ЕООД за срок от 5 години, в полза на Община Варна, за реализация 
на проект"Напълно функциониращ хоспис". Безвъзмездното право на 
ползване се учредява само и изключително за реализиране на проект BG 
2005/017-353.01.02- 2.096.  

- отпускане целева финансова помощ на сдружение с нестопанска цел 
в обществена полза"МЕНСА ВАРНА" 

  
Докл.: Г.Господинова - Председател ПК "СДЖП" 

  
Общински съвет - Варна прие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  
5343-8.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/ 
  
5344-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет - 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 



жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.   

/ за - 34; против -0; въздържали се - 0; отсъстват-17/ 
  
5345-8-1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и за задоволяване 

на неотложни социални нужди на територията на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-1200/1/15.01.2007 г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право 
на ползване върху част от имот /бивше детско поликлинично отделение - 
партерен етаж/, собственост на "ДКЦ ІІ "Свети Иван Рилски" ЕООД, с 
едноличен собственик на капитала Община Варна, която част е описана в 
АПОС № 1801/16.02.2000 г. Правото на ползване да се учреди за срок от 5 
години, в полза на Община Варна, за реализация на проект напълно 
функциониращ хоспис с наименование на проекта "Хоспис Варна - модерна 
европейска социална политика". Безвъзмездното право на ползване се 
учредява само и изключително за реализиране на горепосочения проект със 
следните данни: конкурс номер EuropeAid/124574/M/ACT/BG, 
наименование PHARE 2005/deinstitualisation/GRANTS, референтен номер 
BG 2005/017-353.01.02- 2.096. 

  
5345-8-2. Общински съвет - Варна възлага на Управителя на 

ДКЦ"Свети Иван Рилски" ЕООД да предприеме необходимите действия за 
предоставяне на помещенията след одобряване на проекта по схемата за 
безвъзмездна помощ.   

/_резултати от поименно явно гласуване/_   
 / за - 27; против -3; въздържали се - 2; отсъстват-19/ 
  
5346-8.На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.23 във връзка с чл.17, ал.1, 

т.1 и т.3 от ЗМСМА и във връзка с молба вх.№ОС-7-9200/99//15.09.2007г., 
Общински съвет -Варна отпуска целева финансова помощ на сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза"МЕНСА ВАРНА", вписано в Регистъра 
на сдруженията с нестопанска цел при Варненския окръжен съд под № 8, 
том 19, стр.30, дело №2043/1999г., БУЛСТАТ 103324161, със седалище и 
адрес на управление гр.Варна, ул."Ген.Колев"60, представлявано от Иван 
Спасов Петков, за заплащане на дължимия наем за ползване на 
помещението, където се помещава сдружението, в общ размер на 4536.00 
/четири хиляди петстотин тридесет и шест/ лева, считано от 01.01.2007г.   

/_резултати от поименно явно гласуване/_   
 / за - 32; против -0; въздържали се - 0; отсъстват-19/ 
  
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №5343-8 
  
1. НАДЕЖДА НАЧКОВА МИХАЙЛОВА - гр.Варна, ул."Фантазия" № 

61, молба вх.№ РД-7-94.Н/117/13.06.2007 г. - лицето е самотна майка с едно 
малолетно дете; към момента е настанено в общежитието на СУПЗ 
"Анастасия д-р Железкова" - Варна; доходът се формира единствено от 
социални помощи; поради смяна на адресната регистрация, към момента 
същите са спрени - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
2. МИТКО ДИМИТРОВ ПЕТРОВ - гр.Варна, местност "Боровец, 

Кантара, молба вх.№ СДЖ-7-94.М/27/19.06.2007 г. - лицето е несемейно; 
освободено от Варненския затвор през м.юни 2007 г.; не притежава 
движимо и недвижимо имущество; ползва стая от порутена общинска 
постройка; липсват елементарни санитарно-хигиенни условия; през м.юни 
2007 г. е получил помощ в размер на 50 лв. за издаване на документ за 
самоличност от Дирекция "Социално подпомагане"; не е в състояние сам да 
задоволи жизнените си потребности - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
3. ИВАНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА - гр.Варна, ул."Светослав 

Минков" № 50, молба вх.№ ОС-7-94.И/14/05.06.2007 г. - лицето е разведено; 
има определени над 71% ТНР; доходът се формира единствено от пенсия; не 
притежава движима и недвижима собственост, която да бъде източник на 
допълнителни доходи; съжителства с майка си и пълнолетната си дъщеря, 
които не са в състояние да й окажат материална подкрепа - дъщерята е 
самотен родител, майката е вдовица с ниска пенсия; жилището е в лошо 
техническо състояние - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

  
4. БОРИСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА - гр.Варна, ул."Горски 

пътник" № 13, молба вх.№ СДЖ-7-94.Б/4/12.06.2007 г. - лицето е самотна 
майка с едно малолетно дете; бременна в шести месец; живее на посочения 
адрес на свободен наем; доходът се формира единствено от социални 
помощи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

  
5. АЛБЕНА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА - гр.Варна, ул."Светослав 

Минков" № 44А, молба вх.№ РД-7-94.А/139/12.06.2007 г. - лицето е самотна 
майка с 6 малолетни деца; има определени 54% ТНР; второто дете Султанка 
Данаилова е с 91% ТНР с чужда помощ; месечният доход се формира от 
пенсия и социални помощи; обитават стая от къща при лоши хигиенно-



битови условия и липса на вещи от първа необходимост - отпуска 400 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
6. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ТОМАНОВА - гр.Варна, кв. "Чайка" бл.55, 

вх.В, ет.8, ап.62, молба вх.№ ОС-7-94.С/30/20.06.2007 г. - лицето е 
несемейно; има определени 75% ТНР; месечният доход се формира 
единствено от инвалидна пенсия; г-жа Томанова съжителства с баща си, 
който е на 86 г.; поради неплатени здравни осигуровки на лицето не могат 
да бъдат оказани адекватни медицински грижи - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
7. СИЛВИЯ ИЦКОВА ОГНЯНОВА - гр.Варна, ул."Горна студена" № 

50, молба вх.№ ОС-7-94.С/31/20.06.2007 г. - лицето е самотна майка с две 
малолетни деца; безработна, с регистрация в Бюрото по труда; живее на 
свободен наем; доходът се формира единствено от семейни помощи за деца 
- отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
8. ЗЮМБЮЛКА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА - гр.Варна, ул."Горна 

студена" № 56, молба вх.№ СДЖ-7-9100/13/27.06.2007 г. - лицето е самотна 
майка с две малолетни деца; съжителства със сестра си и племенниците си, 
които са на социално подпомагане; двете сестри остават сираци още като 
деца; настойник им става тяхна леля, която не може да им оказва финансова 
подкрепа - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
9. ЖЕЛЯЗКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА - гр.Варна, ул."Проф. Иван 

Шишманов" № 7, молба вх.№ РД-7-94.Ж/36/28.06.2007 г. - лицето е 
вдовица; живее на горепосочения адрес на свободен наем; месечният доход 
се формира единствено от пенсия; г-жа Василева е с много нисък социален 
статус и постоянно изпитва недостиг на средства за основните си жизнени 
потребности; посещава я единствено една от внучките си, която не може да 
й оказва финансова подкрепа - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

  
10. ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ - гр.Варна, ул."Гургулят" № 15, 

молба вх.№ СДЖ-7-94.В/20/17.07.2007 г. - семейството на г-н Иванов е 7-
членно; двамата съпрузи са безработни; доходите се формират единствено 
от социални помощи; обитават стая от наследствена къща, в която е 
прекъснато ел.захранването; в резултат на лошите хигиенно-битови условия, 
децата страдат от хронични заболявания - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  



11. ВАЛЕНТИНА МЛАДЕНОВА ЗАХАРИЕВА - гр.Варна, 
кв."Младост." бл.108, вх.9, ет.6, ап.27, молба вх.№ ОС-7-94.В/19/09.07.2007 
г. - лицето е несемейно; доходите се формират от минимална работна 
заплата; обитава едностайно жилище; г-жа Захариева работи към Дирекция 
"Социално подпомагане" като "социален консултант"; страда от хронични 
заболявания - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
12. МИЛАДИНКА ДИКОВА МИХАЙЛОВА - гр.Варна, ул."Братя 

Миладинови" № 53, ет.1, ап.2, молба вх.№ СДЖ-7-94.М/31/11.07.2007 г. - 
лицето е вдовица; доходите се формират единствено от пенсия; обитава 
едностайно жилище при скромни битови условия; има определена 93% ТНР 
- отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
13. НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА - гр.Варна, ул."Петко 

Напетов" № 57, молба вх.№ СДЖ-7-94.Н/15/03.07.2007 г. - лицето е самотна 
майка с 6 деца; семейството живее на свободен наем; доходът се формира 
единствено от социални помощи - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
14. МИЛЕН ИВАНОВ ТУПАРОВ - гр.Варна, ул."Петър Райчев" бл.1, 

вх.В, ет.1, ап.50, молба вх.№ РД-7-94.М/209/05.07.2007 г. - лицето е 
несемейно; няма медицински документи, удостоверяващи здравословното 
му състояние, но видимо има проблеми с поведението и психиката; баща му 
е починал; майка му живее и работи в чужбина; има живи роднини, които 
могат да му окажат подкрепа, но същия не желае; г-н Тупаров е безработен, 
с регистрация в Бюрото по труда; към момента няма никакви доходи - 
отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
15. СВЕТЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА - гр.Варна, ул."Георги 

Бенковски" № 51, ап.12, молба вх.№ СДЖ-7-94.С/28/22.08.2007 г. - лицето е 
в процес на развод; сама полага грижи за малолетното си дете, което е на 1 
г. 2 м.; г-жа Николова не може да започне работа, тъй като детето е твърде 
малко; поради влошени отношения със съпруга си, същият не оказва 
никаква материална подкрепа на г-жа Николова; към момента не получава и 
майчински; живее при родителите си; бащата е пенсионер, майката работи 
на минимално трудово възнаграждение; - отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
16. СТОЯН АТАНАСОВ ПЕТРОВ - гр.Варна, ул."Кирил Пейчинович" 

№ 32, молба вх.№ ОС-7-94.С/24/07.05.2007 г. - лицето е несемейно; 



съжителства с майка си и двете си сестри; има 50% ТНР; жилището, което 
обитава е в лошо техническо състояние; семейството живее в мизерия; към 
момента г-н Петров няма никакви доходи - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
17. АНГЕЛИНА КОСТОВА КАВАЛДЖИЕВА - гр.Варна, ул."Розова 

долина" № 31, молба вх.№ РД-7-94.А/113/10.05.2007 г. - лицето е вдовица; 
съжителства със семейството на сина си в стара къща при крайно лоши 
санитарно-хигиенни условия; същата се нуждае от основен ремонт, но 
липсата на средства не го позволяват; доходът на г-жа Кавалджиева е 
единствено от пенсия - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

  
18. МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ВИТАНОВА - гр.Варна, ул."Под 

игото" № 25, молба вх.№ СДЖ-7-94.М/22/15.05.2007 г. - лицето е със 100% 
ТНР; несемейна; доходът се формира единствено от пенсия; съжителства с 
майка си и други роднини, които са обект на социално подпомагане; майка й 
е със 100% ТНР с чужда помощ, а по-голямата сестра на г-жа Витанова 
работи като неин личен асистент; обитават стая при лоши битови условия и 
лоша лична хигиена - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
19. МИТКА НЕДКОВА НЕДКОВА - гр.Варна, ул."Горна студена" № 

32, молба вх.№ СДЖ-7-94.М/20/03.05.2007 г. - лицето е разведено, с 54% 
ТНР; г-жа Недкова има син, който също е с намалена възможност за 
социална адаптация; семейството обитава общинско жилище; доходът се 
формира единствено от пенсия; синът учи в НУИ "Добри Христов" - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
20. СТЕФКА РАДКОВА ВАСИЛЕВА - гр.Варна, ул."Княз Черказки" 

№ 15, молба вх.№ СДЖ-7-94.С/12/24.04.2007 г. - лицето е несемейно, с 3 
малолетни деца; най-голямото дете е настанено в приемно семейство (при 
баба си по майчина линия); г-жа Василева има определени над 90% ТНР; 
доходът се формира от пенсия; семейството обитава стая на свободен наем - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
21. НАДЕЖДА БОРИСОВНА КУЛЕВА - гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.402, вх.2, ет.3, ап.24, молба вх.№ СДЖ-7-
94.Н/12/08.06.2007 г. - лицето е полагало грижи за внучката си Миглена, 
която е била настанена за отглеждане от Отдела за закрила на детето-Варна; 
на 12 май 2007 г. в автомобилна катастрофа Миглена е починала в Унгария; 



разходите по транспортирането на тленните останки и погребението в 
България са поети от г-жа Кулева и са взети назаем - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
22. ГАНКА БОЖИЛОВА ДЖОЙСЪН - гр.Варна, ул."Кирил и 

Методий" № 45, в.А, ап.19, молба вх.№ РД-7-94.Г/63/22.05.2007 г. - лицето е 
омъжено, безработно; наскоро се е явявала на ТЕЛК, но обжалва решението 
и очаква отговор от НЕЛК; г-жа Джойсън е направила погребение на сестра 
си Радка Божилова Ганева, която е починала на 21 май 2007 г. в Дом за лица 
с умствена изостаналост в гр.Горен Чифлик; средствата за погребението са 
взети назаем - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
23. ЙОРДАН МАРИНОВ НИКОЛОВ - гр.Варна, ул."Искър" № 12, 

молба вх.№ ОС-7-94.Й/3/17.05.2007 г. - лицето е разведено; има определени 
75% ТНР; съжителства с 80-годишната си майка, която също е лице с 
увреждания и има определени 94% ТНР; през м.май 2007 г. г-н Николов е 
бил хоспитализиран, изписан е с препоръка за продължаване на 
медикаментозната терапия; доходите на семейството се формират от пенсия 
и социални помощи - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
24. ИСКРА ПЕТРОВА ЦЕКОВА - гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.12, 

вх.6, ет.2, ап.81, молба вх.№ РД-7-94.И/75/23.05.2007 г. - лицето е 
безработно, немесейно; съжителства на семейни начала с бащата на 7-
годишното си дете; единственият доход на семейството е от работната 
заплата на бащата и семейните помощи за деца; през м.юни 2007 г. детето е 
било хоспитализирано в МБАЛ "Св.Марина"-Варна, страда от "ментална 
ретардация" и "хиперкинетичен синдром"; семейството не може да се 
справи с възникналите проблеми от социално-битов и здравословен 
характер - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
25. ПРОЛЕТ ГЕОРГИЕВА ПУНЧЕВА - гр.Варна, жк "Трошево" бл.41, 

вх.А, ет.1, ап.2, молба вх.№ СДЖ-7-94.П/13/31.05.2007 г. - лицето е 
разведено; живее на семейни начала с г-н Г. Ковачев; има определени 73% 
ТНР; съжителстващият с нея г-н Ковачев е също освидетелстван с над 90% 
ТНР; месечният доход се формира единствено от инвалидни пенсии; 
средствата, с които разполага семейството, са твърде ограничени и не им 
позволяват да задоволяват основните си жизнени потребности - отпуска 500 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  



26. ВИОЛЕТА АСЕНОВА АНГЕЛОВА - гр.Варна, ул."Иван 
Владиков" № 8, молба вх.№ РД-7-94.В/109/23.05.2007 г. - лицето е 
несемейно; претърпяла е няколко гинекологични операции; живее в две стаи 
от стара къща в лошо техническо състояние; в момента г-жа Ангелова 
работи като социален асистент в ОУ "Димчо Дебелянов"; доходът й се 
формира от минималната работна заплата - отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
27. МАРГАРИТКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА - гр.Варна, ул."Цар 

Симеон" № 36, вх.Г, ет.1, ап.1, молба вх.№ РД-7-94.М/170/29.05.2007 г. - 
лицето е вдовица; съжителства със 77-годишната си майка; синът й работи, 
получава ниска заплата и не може да ги подпомага; майката на г-жа Илиева 
е трудно подвижна и използлва помощно-технически средства (патерици); 
доходите се формират единствено от пенсията на майката - отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
28. НИКОЛАЙЧО ИЛИЕВ КИРОВ - гр.Варна, бул."Васил Левски" 7, 

вх.А, ет.6, ап.62, молба вх.№ РД-7-94.Н/120/18.06.2007 г. - лицето е 
разведено; съжителства с г-жа Велка Господинова, която е с над 91% ТНР; 
от брака си г-н Киров има три деца, които живеят в гр.Дупница; не 
притежава движима и недвижима собственост, която да бъде източник на 
допълнителни доходи; единствените средства, които получава, са от пенсия 
- отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
29. РОЗА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА - гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" бл.32, 

вх.1, ет.7, ап.34, молба вх.№ ОС-7-94.Р/12/07.06.2007 г. - лицето е разведено; 
има три пълнолетни деца; съжителства със семейството на дъщеря си, която 
е обект на социално подпомагане; синовете й са семейни, безработни и не са 
в състояние да й оказват материална подкрепа; г-жа Георгиева има 
определени 57% ТНР; месечният доход се формира единствено от пенсия - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
30. РОЗА СТЕФАНОВА ЗАХАРИЕВА - гр.Варна, ул."Станислав 

Доспевски" № 1, молба вх.№ СДЖ-7-94.Р/17/18.06.2007 г. - лицето е 
вдовица; доходът й се формира от пенсия; съжителства със семейството на 
пълнолетната си дъщеря, която е на месечно подпомагане и внука си, който 
няма постоянна работа; жилището, което обитават, е в незавършен вид - 
няма ел.захранване и вода - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

  



31. ЕЛЕНКА ЯНЕВА НЕДЕЛЧЕВА - гр.Варна, ул."Фантазия" № 61, 
молба вх.№ ОС-7-94.Е/13/24.04.2007 г. - лицето е несемейно; упражнява 
сезонна работа; не е освидетелствана от ТЕЛК, но й предстои операция; 
живее на свободен наем в стая при много лоши битови условия - без 
санитарен възел, топла вода и при голяма влага; има подадена молба за 
настаняване в общинско жилище - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
32. ЕКАТЕРИНА ЖИВКОВА ПЕТРОВА - гр.Варна, жк "Трошево" 

бл.3, вх.А, ет.3, ап.25, молба вх.№ РД-7-94.Е/54/10.05.2007 г. - лицето е 
безработно, с регистрация в Бюрото по труда; има едно малолетно дете - 
ученичка в 6 клас в ОУ "Добри Чинтулов"; на 11.04.2007 г. е починал 
съпруга й Александър Велев Петров; средствата за погребението са взети 
назаем - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

  
33. КЪЙМЕТ ИБРЯМОВА СЪДЪКОВА - гр.Варна, ул."Народни 

будители" № 61, вх.Б, ет.7, ап.44, молба вх.№ РД-7-1000/467/18.07.2007 г. - 
лицето има определени 75% ТНР; доходът й се формира единствено от 
пенсия; г-жа Съдъкова живее сама и не може да разчита на подкрепа от 
разширения семеен кръг - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

  
34. АТАНАС СТОЯНОВ КОДЖАБАШЕВ - гр.Варна, ул."Патриарх 

Евтимий" № 42, вх.А, ет.5, ап.12, молба вх.№ ЗР-6-94.А/49/07.11.2006 г. - 
лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; консултиран 
е относно възможността да подаде документи за освидетелстване от ТЕЛК, 
както и за правата, които би имал при представяне на експертно решение на 
ТЕЛК, определящо над 71% ТНР - отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
35. ДИЛЯНА ДАНИЕЛОВА ДЕНЕВА - гр.Варна, ул."Хараламби 

Ангелов" № 29, молба вх.№ ЗР-7-94.Д/33/22.08.2007 г. - на 28.06.2007 г. 
лицето е претърпяло автомобилна катастрофа, в резултат на което е напълно 
обездвижено; има определени 100% ТНР с чужда помощ; нуждае се от 
рехабилитация; съжителства със семейството си; майка й е безработна и 
полага системни грижи за г-ца Денева; баща й от една година е в болнични и 
се възстановява след тежка операция - отпуска 1000 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
36. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАМБУКОВ - гр.Варна, ул."27 юли" № 1-3, 

вх.Б, ет.2, молба вх.№ СДЖ-7-94.Х/6/16.08.2007 г. - лицето е пенсионер; 
доходът се формира единствено от пенсия; живее при лоши санитарно-



хигиенни условия; съжителства със сестра си, която е също пенсионер; няма 
движимо и недвижими имоти, които да бъдат източник на допълнителни 
доходи - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

  
37. КЕВА ИВАНОВА ТОДОРОВА - гр.Варна, ул."Одесос" № 9, ет.1, 

молба вх.№ РД-7-94.К/116/14.08.2007 г. - лицето е пенсионер; вдовица; има 
определени 82.6% ТНР; доходът се формира от пенсия; не притежава 
движима собственост, която да бъде източник на доходи - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
38. МИГЛЕНА МИНЕВА ДЕНЕВА-МИТЕВА - гр.Варна, жк 

"Възраждане" бл.41, вх.5, ет.6, ап.116, молба вх.№ СДЖ-7-
94.И/36/21.08.2007 г. - лицето е семейно, с две непълнолетни деца; доходът 
се формира от работната заплата на г-жа Денева и пенсията на съпруга; 
съпругът й има 80% ТНР (болест на Бехтерев); обитават общинско 
едностайно жилище; ежедневно съпругът ползва обезболяващи лекарства, 
които частично се реимбурсират от НЗОК; през м.септевмври 2007 на 
съпруга му предстои явяване на ТЕЛК; общинското жилище е в лошо 
техническо състояние, нуждае се от основен ремонт - отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
39. ТОМАС ВАНГЕЛИ АРГИРИАДИС - гр.Варна, жк "Чайка" бл.24, 

вх.А, ап.50, молба вх.№ ОС-7-94.Т/17/01.08.2007 г. - лицето е вдовец; 
пенсионер; на 24 юли 2007 г. е починала съпругата му Добринка Николова 
Аргириадис; същата е била лежащо болна в продължение на 30 години; г-н 
Аргириадис е инвалид, ползващ два бастуна; от месец август 2007 г. му се 
осигурява безплатна храна от обществената трапезария - отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
40. ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА КОСТОВА - с. Казашко, молба вх.№ 

СДЖ-7-1000/120/30.08.2007 г. - лицето е със 70% ТНР (психично 
заболяване); разведена; обитава сама полусрутена къща в с.Казашко; поради 
тежките битови условия и невъзможност за посрещане на елементарните 
нужди, майката на г-жа Костова е настанена в Дом за възрастни с психични 
разстройства - с.Черни връх; към момента г-жа Костова е настанена в 
Защитено жилище за лица с психични разстройства - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
41. ТОДОР ЯНКОВ ДИМОВ - гр.Варна, жк "Младост" бл.151, вх.1, 

ет.8, ап.22, молба вх.№ ЗР-7-94.Т/11/13.06.2007 г. - лицето е семейно; има 
определени 93% ТНР (мозъчен инфаркт); съпругата му работи на 
минимално трудово възнаграждение; има две дъщери, едната от които е 



семейна; г-н Димов ежемесечно ползва лекарства, част от които не се 
реимбурсират от НЗОК; доходите се формират единствено от минималната 
работна заплата на съпругата и инвалидна пенсия, които са крайно 
недостатъчни за покриване на комунално-битовите разходи - отпуска 500 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
42. БОГОМИЛКА КРУМОВА МОНОЛОВА - гр. Варна, жк. "Вл. 

Варненчик" бл.219, вх. 3, ет. 1, ап. 65, молба вх. № ОС -7-94.Б(10)10.08.2007 
г. - лицето не е семейно и няма близки роднини, има определени 100 % ТНР 
с чужда помощ/ампутация на долни крайници/; придвижва се с протези и с 
помощта на две патерици; г-жа Монолова е председател на СК "Икар" за 
хора с физически увреждания и състезател по спортна стрелба с пушка. 
Носител е на една златна купа и три златни медала на национални турнири 
за 2006 г., 2007 г. и на международни в Украйна и Германия. Поради 
счупване на настоящите протези, изработени през 1998 г. е принудена да 
напусне работа, същите и причиняват постоянна болка и израняване на 
краката - отпуска 5 000 лв. за закупуване на нови протези; 

  
43. ГАНКА ХРИСТОВА КАЛУДОВА - гр.Варна, ул."Деде Агач" № 

18а, молба вх.№ РД-7-94.Г/104/02.08.2007 г. - лицето е вдовица; съжителства 
със семейството на дъщеря си и сина си; всички работят на минимално 
трудово възнаграждение; г-жа Калудова обитава стая от жилище, което се 
нуждае от спешен ремонт; проливните дъждове от последните няколко 
сезона са причина таваните в жилището да текат; доходът на г-жа Калудова 
се формира единствено от пенсия - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
44. РУМЯНКА СТЕФАНОВА РАДЕВА - гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" 121, бл.12, вх.В, ет.3, ап.46, молба вх.№ СДЖ-7-
94.Р/27/09.08.2007 г. - лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете, 
което ще бъде ученик в 7-ми клас; има определени 52% ТНР; родителите на 
г-жа Радева са пенсионери и не могат да й оказват финансова подкрепа; 
доходът на лицето се формира от минимално трудово възнаграждение; 
необходимо е за ученика да бъдат закупени учебници и учебни помагала - 
отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
45. РОЗА САШЕВА ГЕОРГИЕВА - гр.Варна, ул."Доброволци" № 21, 

ап.100, молба вх.№ РД-7-94.Р/46/27.02.2007 г. - лицето е семейно, с две 
пълнолетни деца; съпругът й е хероинозависим, напуснал семейството 
преди 2 г.; г-жа Георгиева няма средства да заведе бракоразводно дело; 
дъщеря й е самотен родител с дете на 2 години; синът й няма постоянна 
работа, живее с приятелката си, от която очаква дете; г-жа Георгиева работи 



почасово като хигиенист; доходът на семейството е крайно недостатъчен 
дори и за най-належащите разходи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
46. ПЛАМЕН СЛАВОВ БЛАГОЕВ - гр.Варна, ул."Петко Стайнов" № 

7, ет.1, ап.120, молба вх.№ СДЖ-6-94.П/8/13.07.2007 г. - лицето е сирак; 
завършил е СУПЗ - Главиница; от няколко месеца е настанен в СУПЗ 
"Анастасия д-р Железкова"-Варна; няма постоянна трудова заетост; не може 
да покрива ежедневните си комунално-битови потребности - отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
47. РАФИ МЕХМЕДОВ ГАЙДАРДЖИЕВ - гр.Варна, ул."Пробуда" № 

223, молба вх.№ СДЖ-7-94.Р/26/30.07.2007 г. - лицето е разведено; има 
дъщеря, която от 7 г. не е в България; правнучката му е настанена за 
отглеждане и възпитание в дома на г-н Гайдарджиев и бившата му съпруга, 
с която е съжителствал в общо домакинство; лицето има определени 71% 
ТНР; доходът се формира от пенсия; през м.юни 2007 г. бившата му съпруга 
е починала вследствие на инфаркт - отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
48. ДИАНА СТОИЛОВА ДИНКОВА - гр.Варна, ул."Първи май" № 30, 

вх.30, ап.35, молба вх.№ СДЖ-7-94.Д/26/04.09.2007 г. - лицето е разведено и 
сама отглежда двете си непълнолетни деца; голямата дъщеря е с 50% 
намалена възможност за социална адаптация (вроден хипотиреоидизъм); 
поради влошени отношения с родителите на г-жа Динкова, тя и децата й 
нощуват при приятели - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

  
49. АНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА - гр.Варна, м-ст "Припек" № 36, 

молба вх.№ РД-7-94.А/174/10.08.2007 г. - г-жа Янева е вдовица; напуснала е 
работа през 2006 г. за да полага грижи за съпруга си; същият е бил напълно 
обездвижен; на 19.07.2007 г. е починал съпруга й - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
50. ДИМИТРИНА ИВАНОВА АЛТЕВА - гр.Варна, ул."Детелин 

войвода" № 6, молба вх.№ РД-7-94.Д/196/23.08.2007 г. - лицето е семейно, с 
едно непълнолетно дете; на 29.07.2007 г. съпругът й Иван Георгиев Алтев е 
получил мозъчен инсулт в Италия; същият е бил лекуван там и прехвърлен в 
МБАЛ "Св.Марина"-Варна; предстоят му две операции, следоперативно 
лечение и рехабилитация; нямата живи роднини, които да им окажат 
подкрепа; от два месеца г-жа Алтева е напуснала работа, за да обгрижва 
съпруга си; в резултат на проведеното лечение са взети пари назаем и 
семейството изпада във финансово затруднение и не може да покрива 



комунално-битовите си разходи - отпуска 1000 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
51. СТОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЕВ - гр.Варна, ул."Петър Райчев" бл.4, 

вх.3, ап.13, молба вх.№ СДЖ-7-94.С/30/29.08.2007 г. - в момента лицето е 
настанено в Католическата църква; няма никакви доходи; консултиран е за 
явяване на ТЕЛК; г-н Делев е с увреждания; предоставени са му инвалидна 
количка и санитарно-хигиенен стол - отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
52. АНКА РАДКОВА МАРИНОВА - с.Каменар, ул."Калина" № 42 Б, 

молба вх.№ СДЖ-7-94.А/14/20.04.2007 г. - лицето е самотна майка с едно 
пълнолетно и 3 непълнолетни деца; най-голямата дъщеря е самотна майка с 
едно малолетно дете; най-малката дъщеря посещава училище; г-жа 
Маринова работи по НП "ОСПОЗ"; получава доход в размер на минимална 
работна заплата; жилището, което обитава е в лошо техническо състояние - 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
53. НЕВЯНКА ИВАНОВА МИНЕВА - гр.Варна, м-ст "Боровец-север 

2" № 243, молба вх.№ СДЖ-7-94.Н/18/17.07.2007 г. - лицето е несемейно; 
безработно; съжителства на семейни начала с г-н Филип Раленков Веселов, 
който е пенсионер; на 15.06.2007 г. е починал баща й след тежко заболяване; 
за погребението са взети пари назаем; доходът на семейството се формира 
единствено от пенсията на г-н Веселов - отпуска 200 лв. за частично 
покриване на разходи по погребение; 

  
54. АНГЕЛ АЛДИНОВ ДЕМИРОВ - гр.Варна, жк."Вл.Варненчик" 

бл.405, вх.2, ап.38, молба вх.№ РД-7-94.А/135/05.06.2007 г.- лицето е 
несемейно, с едно непълнолетно дете; съжителства на семейни начала с 
майката на детето; двамата са безработни; месечният доход се формира от 
социални помощи; 

семейството съжителства с родителите на г-н Демиров и семействата 
на двамата му братя; през м.май 2007 г. същият е бил опериран и разходите 
допълнително са утежнили семейния бюджет - отпуска 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
55. РУСКА НИКОЛОВА ТОНЕВА - с.Звездица, ул."Касиопея" № 36, 

молба вх.№ СДЖ-7-94.Р/14/08.06.2007 г. - лицето е вдовица; съжителства с 
дъщеря си в наследствена съща; има определени 100% ТНР с чужда помощ; 
дъщеря й е назначена като неин личен асистент; месечният доход се 
формира от инвалидна пенсия и минимална работна заплата, които са 
крайно недостатъчни за покриване на комунално-битовите нужди; 



жилището, което обитава е в крайно лошо техническо състояние - отпуска 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
56. СЕВДА ХРИСТОВА АСЕНОВА - гр.Варна, ул."Новгород" № 39, 

молба вх.№ СДЖ-7-94.С/19/21.06.2007 г. - лицето е самотна майка с две 
малолетни деца; съжителства с родителите си в стая при лоши битови 
условия и в лошо техническо състояние; месечният доход се формира 
единствено от месечните помощи за деца - отпуска 200 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
57. ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ВИДЕНОВА - гр.Варна, бул."Цар 

Освободител" № 105, вх.Б, ап.20, молба вх.№ РД-7-94.Д/136/28.06.2007 г.- 
лицето е несемейно; има едно малолетно дете; съжителства е с бащата на 
детето, който е починал на 24.06.2007 г.; разходите, направени за 
погребението са взети назаем; г-жа Виденова е безработна, тъй като се 
грижи за отглеждането на детето си; доходите се формират единствено от 
месечните добавки за дете и са крайно недостатъчни за покриване на 
ежемесечните разходи - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

  
58. ЕЛИСАВЕТА КИРИЛОВА БАКЪРДЖИЕВА - гр.Варна, 

жк."Вл.Варненчик" бл.404, вх.14, ап.206, молба вх.№ РД-7-
94.Е/75/28.06.2007 г. - лицето е самотна майка с три малолетни деца, две от 
които са ученици; обитава общинско жилище; доходите се формират 
единствено от социални помощи - отпуска 300 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
59. ТОДОРКА ТОДОРОВА ЕНЧЕВА - гр.Варна, ул."Дунавски лебед" 

№ 5, ет.6, ап.96, молба вх.№ СДЖ-7-94.Т/10/05.09.2007 г. - лицето е 
семейно; пенсионер; доходите се формират единствено от пенсии; и двамата 
съпрузи страдат от хронични заболявания; ползват лекарства, част от които 
не се реимбурсират от НЗОК; преди няколко месеца съпругът на г-жа 
Енчева е претърпял операция, за която са взети пари назаем; доходите са 
крайно недостатъчни за покриване на комунално-битовите разходи - 
отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
60. АНИЦА ИЛИЕВА АТАНАСОВА - гр.Варна, жк."Вл.Варненчик" 

бл.404, вх.9, ап.99, молба вх.№ СДЖ-7-94.А/19/02.07.2007 г. - лицето е 
самотна майка с 3 малолетни деца; съжителства с родителите си в общинско 
жилище; доходите се формират единствено от месечни помощи за деца; две 
от децата са ученици; необходимо е да бъдат закупени учебници и учебни 



помагала за предстоящата учебна година - отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
61. ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПОПОВА - гр.Варна, жк."Младост" бл.125, 

вх.3, ап.49, молба вх.№ СДЖ-7-94.Д/27/05.09.2007 г. - лицето е самотна 
майка с едно малолетно дете; има определени 58% ТНР; семейството 
съжителства с майката на г-жа Попова, която е с 90% ТНР с онкологично 
заболяване; същата провежда химиотерапия и се нуждае от специализирано 
хранене; от м.септември 2007 г. лицето работи като социален консултант в 
Дирекция "Социално подпомагане"-Варна; предстои й операция за 
отстраняване на туморно образование - отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
62. ЕМИЛИЯ РУСЕВА МИХАЙЛОВА - гр.Варна, ул."Княз Черказки" 

№ 41, молба вх.№ РД-7-94.Е/80/11.07.2007 г. - лицето е самотна майка с две 
пълнолетни и две малолетни деца; големите са семейни; най-малкото дете е 
записано първи клас за учебната 2007/2008 г.; г-жа Михайлова работи 
почасово като хигиенист; семейството обитава стая от жилище в крайно 
лошо техническо състояние; половината покрив е съборен и в момента е 
покрит с найлон; при събарянето е паднал електромера и се създала 
опасност от пожар, тъй като има оголени жици - отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
63. КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ - гр.Варна, 

ул."Александър Кръстев" № 7, молба вх.№ СДЖ-7-94.К/12/03.07.2007 г. - 
лицето е семейно; има определени 91% ТНР (онкологично заболяване); 
доходът се формира от пенсии - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

  
64. ДАФИНКА БАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА - гр.Варна, ул."Кантона" № 

6, молба вх.№ ОС-7-94.Д/27/02.07.2007 г. - лицето е пенсионер; доходът се 
формира единствено от пенсия; съжителства със сина си, дъщеря си и 
внучката си в малка къща при лоши санитарно-хигиенни условия - отпуска 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности; 

  
65. МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА - гр.Варна, 

бул."Република" № 186, ет.4, молба вх.№ СДЖ-7-94.М/34/24.07.2007 г. - 
лицето е семейно, с едно малолетно дете; г-жа Борисова ползва отпуск за 
отглеждане на дете до 2 години, а съпруга й работи на минимална работна 
заплата; от 7 години живеят на свободен наем; от м.януари 2007 г. след 
раждането на детето семейството е настанено в общежитие; ползват стая, 
която се нуждае от основен ремонт; няма бойлер и топла вода; доходът се 



формира от минималната работна заплата на съпруга и майчинството на г-
жа Борисова - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
66. АНИ ИВАНОВА СТОЯНОВА - гр.Варна, ул."Кап. Райчо" № 91, 

молба вх.№ СДЖ-7-94.А/25/24.07.2007 г. - лицето е семейно, с две деца, 
които са ученици; съпрузите работят на минимална работна заплата; старта 
на новата учебна година налага закупуването на учебни помагала и 
учебници - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
67. МАРГАРИТА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА - гр.Варна, ул."Евлоги 

Георгиев" бл.22, вх.В, ап.121, молба вх.№ СДЖ-7-94.М/32/23.07.2007 г. - 
лицето е вдовица; има едно непълнолетно дете - ученик в 9-ти клас; г-жа 
Ганчева работи като домакин в Домашен социален патронаж; доходите се 
формират от минималната работна заплата и наследствената пенсия на 
детето; старта на новата учебна година налага закупуването на учебни 
помагала и учебници - отпуска 400 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

  
68. ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА ТОДОРОВА - с.Каменар, ул."Липа" № 

15, молба вх.№ СДЖ-7-94.Т/7/20.07.2007 г. - лицето е несемейно; 
безработно; г-жа Тодорова е с влошено здравословно състояние; трудно 
подвижна; има две пълнолетни деца, които не могат да й оказват материална 
подкрепа - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
69. ВЕРКА СТЕФАНОВА САРАФСКА - гр.Варна, жк "Чайка" бл.9, 

вх.Д, ап.20, молба вх.№ СДЖ-7-94.В/23/02.08.2007 г. - лицето е вдовица; 
има определени 91% ТНР с чужда помощ; трудно мобилна; ползва 
лекарства, които частично се реимбурсират от НЗОК; в дома си се 
предвижда с помощта на патерици, а извън него - с помощта на инвалидна 
количка; месечният доход се формира единствено от пенсия; имала е един 
син, който е починал; за да може да излиза извън дома си, г-жа Сарафска е 
поставила метални релси от стълбите на първия етаж; за изработването и 
монтажа е заплатила 400 лв., които е взела назаем; от 10 г. ползва услугите 
на Домашен социлен патронаж - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

  
70. ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЕНЧЕВА - гр.Варна, жк "Младост" бл.141, 

вх.5, ап.85, молба вх.№ СДЖ-7-9100/18/05.09.2007 г. - лицето е семейно; 
пенсионер; доходът се формира единствено от пенсии; съпругът е 
пенсиониран учител; а г-жа Енчева е пенсиониран счетоводител; страдат от 



хронични заболявания; ползват лекарства, които частично се реимбурсират 
от НЗОК; имат задължения към Топлофикация, за което има заведено 
изпълнително дело; доходите им са крайно недостатъчни за покриване на 
ежедневните комунално-битови потребности - отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
71. ОГНЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ - гр.Варна, ул."Петко Стайнов" 

№ 7, молба вх.№ РД-6-94.О/8/28.06.2007 г. - лицето е сирак; настанен в 
общежитието на СУПЗ "Анастатия д-р Железкова"; обитаваната стая е 
скромно обзаведена; липсват вещи от първа необходимост; г-н Георгиев не 
работи; единствените му средства се формират от стипендия в размер на 27 
лв., с които не е в състояние да задоволява основните си жизнени 
потребности - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
72. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА - гр.Варна, жк "Дружба" бл.9, 

ет.1, молба вх.№ СДЖ-7-94.М/39/30.08.2007 г. - лицето е самотна майка; 
настанено в Звено "Майка и бебе", заедно с едногодишния си син Георги 
Мариев Попов; не поддържа контакти с биологичния баща на детето, тъй 
като той не желае да оказва помощ на майката при отглеждането и 
възпитанието на детето; не разполага с жилище, където може да отиде след 
напускане на Звеното - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

  
73. КРЕМЕНА АНКОВА СТОЯНОВА - гр.Варна, ул."Кишинев" № 7, 

молба вх.№ СДЖ-7-94.К/17/30.08.2007 г. - лицето е самотна майка с три 
деца, настанено в Звено "Майка и бебе"; биологичният баща не оказва 
помощ на майката при отглеждането и възпитанието им; г-жа Стоянова не 
разполага със собствено жилище, където може да отиде с децата си след 
напускане на Звеното - отпуска 500 лв. за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности; 

  74. КАЛОЯН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ - гр.Варна, ул."Топола" № 3, 
ет.5, ап.11, молба вх.№ СДЖ-7-94.К/18/14.09.2007 г. - лицето е семейно, с 
едно малолетно дете на 1 г. 5 м.; работи на минимално трудово 
възнаграждение, а съпругата му не работи, тъй като полага грижи за детето; 
доходите им се формират от минималната работна заплата и обезщетението 
за майчинство; в края на 2006 г. на детето е открито заболяване "синдром на 
Уест"; през м.май 2007 г. е претърпяло операция на десния бъбрек; оттогава 
непрекъснато купуват антибиотик от чужбина; ежемесечно ходят на 
профилактични прегледи в София; предстои пътуване на детето до 
Германия за неврологична операция; в резултат на проведеното лечение и 
закупените лекарства, семейството е изпаднало в тежка финансова криза, 



имат неизплатени сметки и заеми - отпуска 1000 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
75. СВЕТЛАНА ЙОРДАНКОВА СТОЙЧЕВА - гр.Варна, ул."Антон 

Франгя" № 48, молба вх.№ ЗР-7-94.С/27/10.05.2007 г. - лицето е самотна 
майка с 6 малолетни деца; бременна със седмото; семейството обитава стая 
в лошо техническо състояние, липса на санитарен възел; доходите се 
формират единствено от социални помощи за деца - отпуска 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
76. ИВАНИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ЗАХАРИЕВА - гр.Варна, 

ул."Георги Бенковски" № 59, вх.А, ет.3, молба вх.№ СДЖ-7-
94.И/21/13.09.2007 г. - лицето е вдовица, пенсионер; доходът й се формира 
единствено от пенсия; преди една година е починал съпругът й след тежко 
боледуване и операция в София, за която са взети пари назаем; чака 
преосвидетелстване от ТЕЛК - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

  
77. СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ - гр.Варна, ул."Доспат" № 35, 

ап.6, молба вх.№ СДЖ-7-94.С/31/13.09.2007 г. - лицето е семейно с едно 
малолетно дете; преди няколко години съпругата му е заминала и повече не 
е потърсила детето; г-н Петров работи на минимално трудово 
възнаграждение и сам полага грижи за детето, което е ученичка; с 
ограничените си доходи лицето не може да закупи учебници и учебни 
помагала за предстоящата учебна година - отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
78. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ - гр.Варна, ул."Хан Крум" № 19, 

молба вх.№ СДЖ-7-94.Х/8/13.09.2007 г. - лицето е разведено; бездомно; 
няма близки, които да го обгрижват; към момента е приютен в Храм 
"Успение Богородично"; нуждае се от лечение, но не може да си го позволи 
поради липса на финансови средства; към момента няма никакви доходи; с 
помощта на Дирекция "Социални дейности и жилищна политика" и 
Сдружение "Шанс за хора с увреждания" му е издадена лична карта; 
предстои настаняване в Дом за възрастни - отпуска 500 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
79. ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МЕШНИЧАРОВА - гр.Варна, 

ул."Тодор Влайков" № 14, бл.6, вх.Б, ап.9, молба вх.№ СДЖ-7-
94.Й/8/17.07.2007 г. - лицето е пенсионер; доходът се формира единствено 
от пенсия; 

съжителствала е със сина си, който е бил инвалид на легло, 1-ва група 
с чужда помощ; същият е починал преди няколко дни; средствата за 



погребение са взети назаем; г-жа Мешничарова страда от хронични 
заболявания; прекарала е инсулт; не вижда с едното око; няма живи 
роднини, които да й оказват финансова подкрепа - отпуска 500 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
80. ТОДОРКА ИВАНОВА ТОДОРОВА - гр.Варна, жк" Възраждане" 

бл.49, вх.3, ап.68, молба вх.№ ЗР-7-94.Т/12/06.08.2007 г. - лицето е 
разведено; съжителства с пълнолетната си дъщеря, която също е разведена, 
с две деца и не може да й оказва финансова подкрепа; г-жа Тодорова работи 
като хигиенистка на минимално трудово възнаграждение; страда от 
хронични заболявания; ежемесечно ползва лекарства, които частично се 
реимбурсират от НЗОК - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 

  
81. ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА МАКЕДОНСКА - Егр.Варна, 

ул."Мусала" № 4, молба вх.№ ЗР-7-94.Д/28/21.06.2007 г. - лицето е инвалид, 
трета група; чака преосвидетелстване от ТЕЛК; г-жа Македонска е с 
влошено здравословно състояние, но не може да използва клиничните 
пътеки, тъй като няма внесени здравни осигуровки; към момента няма 
никакви доходи и не може да покрие всекидневните си всекидневните си 

нужди - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности;   

 
82. РАДКА ВЪРБАНОВА ПЕНЕВА - гр.Варна, ул."Тодор Икономов" 

36, бл.8, ап.20, молба вх.№ РД-7-94.Р/130/29.08.2007 г. - лицето е пенсионер 
(учителка); отгледала е двама братя, чиято майка не е можела да полага 
грижи за тях, а бащата - инвалид с придружител; единият от братята учи и 
работи в Германия, а другият - Рачо Петров Веселинов (25 г.) - с психично 
заболяване, студент в Икономически университет-Варна; преди няколко 
седмици в състояние на криза е изхвърлил всичките си дрехи и обувки; в 
момента е настанен в Психиатрична клиника-Варна; доходът на г-жа Пенева 
е единствено от пенсия и не може да му закупи нови дрехи - отпуска 500 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
83. ГИНКА ИВАНКОВА СТАНЧЕВА - гр.Варна, ул."Горна студена" 

№ 58, молба вх.№ СДЖ-7-94.Г/19/16.07.2007 г. - лицето е самотна майка с 
две пълнолетни деца; съжителства със сина си, който е с бъбречно 
заболяване и дъщеря си, която се грижи за дете с диагноза:"Детска 
церебрална парализа"; семейството живее на свободен наем; обитаваните 
стаи са в лошо техническо състояние с липса на санитарен възел - отпуска 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности;   



84. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА - гр.Варна, ул."Кавала" № 
21А, молба вх.№ СДЖ-7-94.Р/25/18.07.2007 г. - лицето е многодетна майка; 
родила е седем деца, за 4 от тях полага грижи, три са в училищна възраст; 
едно от децата е с 50% инвалидност, "Епилепсия"; г-жа Миланова има 
определени 100 % ТНР с чужда помощ /онкологично заболяване/; 
семейството обитава стара къща-общинска собственост - отпуска 400 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
85. АНИ АНГЕЛОВА ЧАКЪРОВА - гр.Варна, ул."Светослав Минков" 

№ 20, молба вх.№ СДЖ-7-94.А/21/03.07.2007 г. - лицето е самотна майка с 
едно малолетно дете на 6 м.; доходът се формира единствено от социални 
помощи; обитават стая от къща; няма движима и недвижима собственост, 
която да бъде източник на допълнителни доходи; детето хронично боледува, 
в резултат на което теглото му е под средното за възрастта - отпуска 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности;   

 
86. РУМЯНА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА - гр.Варна, ул. "Дж. 

Гарибалди" № 11, молба вх.№ РД-7-94.Р/114/11.07.2007 г. - лицето е 
самотна майка с едно малолетно дете; доходът й се формира единствено от 
социални помощи - отпуска 100 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
87. ГАНКА ЖЕЛЯЗКОВА СУРГУЧЕВА - гр.Варна, ул."Дубровник" 

бл.5, вх.Б, ап.6, молба вх.№ ЗР-7-94.Г/14/04.09.2007 г . - лицето е вдовица; 
пенсионер; има онкологично заболяване и Алцхаймер, в резултат на което 
се нуждае от непрекъснато обгрижване и чужда помощ; ползва лекарства, 
част от които не се реимбурсират от НЗОК - отпуска 300 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
88. ГИНКА ПЕНЕВА ВАСИЛЕВА - гр.Варна, ул."Добри Войников" 

№ 35, молба вх.№ СДЖ-7-94.Г/27/04.09.2007 г. - лицето се грижи за 
внучките си - Михаела Михайлова Димитрова и Ренета Михайлова 
Димитрова, които са настанени при нея от Отдела за закрила на детето; 
майка им Радка Димитрова е починала, а бащата - Михаил Димитров трайно 
не полага грижи за тях; семейството среща трудности при осигуряване на 
учебници и учебни помагала за предстоящата учебна година, както и при 
закупуването на дрехи и обувки - отпуска 500 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
89. ИВАНКА НИКОЛОВА БОЗАДЖИЕВА - гр.Варна, кв."Траката" 

ул.7 № 15А, молба вх.№ СДЖ-7-94.И/20/12.09.2007 г. - лицето е самотна 
майка с едно малолетно дете; съжителства с родителите си; ползва стая от 
жилище в лошо техническо състояние; детето страда от хронични 



заболявания, което налага домашно лечение и невъзможност г-жа 
Бозаджиева да работи на пълен работен ден; за необходимите медикаменти 
са взети пари назаем, в резултат на което семейството изпада в тежка 
финансова криза - отпуска 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
90. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ СТОЯНОВ - гр.Варна, ул."Батак" бл.6, 

ет.12, ап.87, молба вх.№ РД-7-94.С/272/13.09.2007 г. - лицето има 
определени 60% ТНР; учи в СОУ "Добри Войников" - вечерна форма на 
обучение; предстои му закупуване на учебници и учебни пособия за 
предстоящата учебна година, а родителите не са в състояние да оказват 
финансова подкрепа - отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности; 

  
91. СРЕБРИНА САШЕВА КИРИЛОВА - гр.Варна, ул."Евлоги 

Георгиев" бл.23, вх.А, ап.94, молба вх.№ ЗР-7-94.С/48/24.08.2007 г. - лицето 
е семейно, с едно пълнолетно дете - ученик в Техникум по 
дървообработване и горско стопанство "Николай Хайтов" и 10 г. ученик в 
ОУ "Черноризец Храбър"; доходите на сеемейството се формират от 
минимални работни заплати; не разполагат с други източници на доходи; на 
11.07.2007 г. малкият син Цветомир Христов постъпва в Клиника по 
неврохирургия в МБАЛ "Св.Марина"-Варна (мозъчна аневризма); за 
лечението семейството е взело пари назаем в размер на 29 960 лв.; в 
резултат на това семейството не може да закупи учебници и учебни 
помагала за учебната година, както и да задоволи основните потребности на 
децата - отпуска 1000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности; 

  
92. МАРИЯ АСЕНОВА СТЕФАНОВА - гр.Варна, ул."Новгород" № 

55, молба вх.№ ОС-7-94.М/19/12.04.2007 г. - лицето е семейно; на 14.03.2007 
г. при автомобилна злополука е загинал синът й Найден Алексиев Стефанов; 
средствата за транспортирането и погребването са взети на заем; 
семейството е изпаднало в тежка финансова криза - 500 лв. за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности; 

  
93. ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ - гр.Варна, ул."Витко 

Христов" № 51, молба вх.№ ОС-7-94.В/24/16.08.2007 г. - лицето отглежда 
двете си деца само, след като съпругата му ги е напуснала; нямат формален 
развод и г-н Калчев не получава издръжка; работи на минимално трудово 
възнаграждение; двете деца са ученици; г-н Калчев не може да им закупи 
учебници и учебни помагала за новата учебна година; доходът се формира 
единствено от работната заплата - 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности; 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №5344-8 
  
1. ИБРЯМ МЕХМЕДОВ ШАКИРОВ - , жк "Аспарухово" ул."Арда" № 

2, молба вх.№ СДЖ-7-94.И/14/23.05.2007 г. - ОТКАЗ, лицето не е открито на 
посочения адрес и не може да бъде изготвен социален доклад;   2. ВЕЛКА 
ПАВЛОВА СИВИЛЕВА - гр.Варна, ул."Евлоги Георгиев" бл.9, вх.17, ет.8, 
ап.81, молба вх.№ СДЖ-7-94.В/21/17.07.2007 г. - ОТКАЗ, тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП 
(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено важни 
потребности на лицата и семействата); 

  
3. ПЛАМЕН ТАШКОВ НАЧКОВ - гр.Варна, ул."Акация" № 7Б, молба 

вх.№ СДЖ-7-94.П/12/17.05.2007 г. - лицето е консултирано да се регистрира 
в Бюрото по труда, откъдето ще получи съдействие за трудовата си 
реализация; до този момент г-н Начков не се е регистрирал; поради същата 
причина не подлежи на подпомагане и по ППЗСП. 

  
4. КРЪСТИНА РУСЕВА ИВАНОВА - с.Каменар, ул."Ясен" 73Б", 

молба вх.№ СДЖ-7-94.К/7/06.04.2007 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна 

парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали 
здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено важни 
потребности на лицата и семействата); 

  
5. ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА - гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.32, вх.1, ет.1, ап.39, молба вх.№ ОБС-7-
94.В/12/02.08.2007 г. - възникналите проблеми за посочените в молбата 
проблеми Общински съвет-Варна е отпуснал с решение 3410-10 от 
04.04.2006 г. еднократна парична помощ в размер на 1000 лв., които не са 
използвани целесъобразно от г-жа Василева. 

  
6. ГЕОРГИЦА ГЕОРГИЕВА ТАСЕВА - гр.Варна, ул."Св.Прокопий" 

№ 15, молба вх.№ РД-7-94.Г/64/23.05.2007 г. - ОТКАЗ, лицето не е открито 
на посочения адрес и не може да бъде изготвен социален доклад; 

  
7. КОСТАДИНКА ТАКОВА ПЕТРОВА - гр.Варна, ул."Гео Милев" 

бл.5, ет.1, ап.54, молба вх.№ РД-7-94.К/87/17.05.2007 г. - ОТКАЗ, лицето не 
е открито на посочения адрес и не може да бъде изготвен социален доклад; 

  8. РОЗА АНТОНОВА ТОДОРОВА - гр.Варна, жк."Вл.Варненчик" 
бл.405, вх.1, ап.1, молба вх.№ РД-7-94.Р/101/13.06.2007 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); 

  
9. ДЕСПА СТОЯНОВА СТАНЕВА - гр.Варна, ул."Д-р Железкова" 

бл.51, ап.62, молба вх.№ СДЖ-7-94.Д/18/12.06.2007 г. - ОТКАЗ, лицето не е 
открито на посочения адрес и не може да бъде изготвен социален доклад; 

  
10. АСЕН НИНОВ КОСТАДИНОВ - гр.Варна, ул."Петко Стайнов" № 

7, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/10/28.06.2007 г. - ОТКАЗ, постоянният адрес на 
лицето е в гр.Главиница; 

  
11. МАРИЯ ТОШКОВА ИВАНОВА - с.Каменар, ул."Момина сълза" 

№ 2, молба вх.№ СДЖ-7-94.М/17/16.04.2007 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); 

  
12. ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА СТАВРЕВА - гр.Варна, 

жк."Вл.Варненчик" бл.16, вх.8, ап.110, молба вх.№ РД-7-94.Е/61/23.05.2007 
г. - ОТКАЗ, лицето не е открито на посочения адрес и не може да бъде 
изготвен социален доклад; 

  
13. ГЕОРГИ МИЛЕВ НИКОЛОВ - гр.Варна, ул."Елин Пелин" № 28, 

молба вх.№ СДЖ-7-94.Г/20/18.07.2007 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); 



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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка девета 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 бюджета на Програма "Спорт-2007г." 
  

Докл.: Т.Мутафов - Председател ПК "МДС" 
  

Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5347-9.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11, чл. 14 

във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и световни рекорди през 2007 г. и по докладна записка с 
вх. № МДС-7-9303(85)11.09.07г., Общински съвет - Варна решава да 
отпусне сумата от 1 275 лв. за материално стимулиране за постигнати 
високи спортни резултати на Даниела Любенова Йорданова от СКЛА 
"Черно море - Атлетик" за постигнато IV-то място на Световно 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. 14 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 - 32; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-19/ 
  
5348-9.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11, чл. 14 

във връзка с чл. 1, т. 1 и чл. 10 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 
решава да отпусне сумата от 1020 лв. за материално стимулиране за 
постигнати високи спортни резултати на Димитър Георгиев Василев, като 
личен треньор на Даниела Любенова Йорданова за постигнато IV-то място 
на Световно 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. 14 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 - 30; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-21/ 
  
5349-9.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет - 

Варна решава от т. 11 от Програма "Спорт - 2007 г." (награди по Наредбата 
за материално стимулиране) да се прехвърлят 15 000 лв. във Фонд Резервен, 
като т. 11 от 50 000 лв. се трансформира в 35 000 лв., а т. 15 се 
трансформира от 108 294 лв. на 123 294 лв.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 32; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-19/ 
 



 
  

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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка десета от дневния ред 
  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от 

ВрК"Наименования" относно:  
· именуване на велоалеята;  
· именуване на олимпийския басейн и тренировъчния басейн от 

общинския плувен комплекс "Приморски";  
· именуване на улици; 
  

Докл.: Г.Дюлгеров - Председател ВрК"Наименования" 
  

Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5350-10.На основание чл. 21,ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. №ОС-7-9302/63/24.08.2007г., Общински 
съвет-Варна именува на името на г-н Ненчо Христов велоалеята, 
разположена от Икономически университет - Варна - бул."Княз Борис І" - 
ул."Бр.Миладинови" - бул."8-ми приморски полк" - бул."Сливница" - 
бул."Левски" - ул."8-ми септември" - бул."Ян Хуняди" - бул."3-ти март" до 
центъра на район "Вл.Варненчик".   

Възлага на Кмета на Община Варна поставянето на подходящо място 
на трайна художествено изработена табела с името на Ненчо Христов.   

/за -.31; против - 0; въздържали се - 0; отсъстват-20/ 
  
5351-10.На основание чл. 21,ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/64/24.08.2007г., Общински 
съвет-Варна:   

1.Именува на името на г-н Алекси Алексиев тренировъчния басейн от 
общинския плувен комплекс.   

Възлага на Кмета на Община Варна поставянето на подходящо място 
на трайна художествено изработена табела с името на Алекси Алексиев. 



  
2.Именува на името на з.м.с. Юлиян Русев олимпийския басейн от 

общинския плувен комплекс.   Възлага на Кмета на Община Варна 
поставянето на подходящо място на трайна художествено изработена табела 
с името на з.м.с. Юлиян Русев.   

/за - 31; против - 0; въздържали се - 0; отсъстват-20/ 
  
5352-10.На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на район "Приморски" при Община Варна с вх.№ ОС- 7-
1000/72/13.08.2007г., Общински съвет-Варна именува улицата, очертана с 
начална о.т.1 и крайна о.т. 15, находяща се в местност "Евксиноград" - 
"Старите лозя" - "Долна трака" с наименованието улица "Сандрово". 

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

 
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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 
  
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от 

ВрК"Структури и общинска администрация" относно:  
· увеличаване щата на Домашен социален патронаж;  
· увеличаване щата на Дом за деца, лишени от родителска грижа 

"Княгиня Надежда"-Варна;  
· увеличаване числеността на персонала на общинско предприятие 

"Спортни имоти"  
· увеличаване числеността на персонала на Дейност "Хранителен 

комплекс" към Община Варна;  
· одобряване разкриването на 4 щатни бройки в Дирекция 

"Управление на собствеността"  
· одобряване разкриването на 11 щатни бройки в Дейност 

"Репатриране на излезли от употреба МПС инеправилно паркирали" 
  

Докл.: Я.Коренчев - Председател ВрК "Структури и общинска 
администрация" 

  
Общински съвет - Варна прие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  
5353-11-1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-7-9300/29/27.08.2007 г., 
Общински съвет - Варна увеличава щата на Домашен социален патронаж с 
осем длъжности, както следва:   

· 3 длъжности - медицински сестри;   
· 3 длъжности - санитар разнос храна;   
· 2 длъжности - санитар;   
/за - 31; против - 0; въздържали се - 0;отсъстват-20/ 
  
5353-11-2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/29/27.08.2007 г., 



Общински съвет - Варна увеличава щата на Дом за деца, лишени от 
родителска грижа "Княгиня Надежда" - Варна с три длъжности, както 
следва:   

· 1 длъжност - социален работник;   
· 1 длъжност - възпитател;   
· 0,5 длъжност - медицинска сестра;   
· 0,5 длъжност - психолог.   
/резултати от поименно явно гласуване/  
/за - 31; против - 0; въздържали се - 0;отсъстват-20/ 
  
5353-11-3.На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/29/27.08.2007 г., 
Общински съвет - Варна увеличава бюджета на функция "Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 524 - Домашен социален 
патронаж със средства в размер на 11 270 лв., за заплати и осигурителни 
вноски за допълнителните щатни длъжности.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
/за - 31; против - 0; въздържали се - 0;отсъстват-20/ 
  
5353-11-4.На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/29/27.08.2007 г., 
Общински съвет - Варна увеличава бюджета на функция "Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 537 - Домове за отглеждане и 
възпитание на деца от първи до тринадесети клас - дофинансиране с 
приходи с общински характер със средства в размер на 9 200 лв. за заплати и 
осигурителни вноски за допълнителните щатни длъжности.   

/резултати от поименно явно гласуване/ 
 /за - 31; против - 0; въздържали се - 0;отсъстват-20/ 
  
5354-11.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9303/556/11.09.2007 г., Общински 
съвет - Варна увеличава числеността на Общинско предприятие "Спортни 
имоти" с 23 щатни бройки - домакин - 1 бр., масажист - 2 бр., помпиер - 3 
бр., огняр - 2 бр., разпоредител - 6 бр., гардеробиер - 1 бр., спасител - 5 бр. и 
чистачка - 3 бр.   

/за - 30; против - 0; въздържали се - 1;отсъстват-20/ 
  
5355-11.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9303/33/11.09.2007 г., Общински 
съвет - Варна увеличава числеността на Дейност "Хранителен комплекс" с 
19 щатни бройки - барман - 6 бр., сервитьор - 12 бр. и снабдител - 1 бр. 

  



/ за - 30; против - 1; въздържали се - 1; отсъстват-19/ 
  
5356-11.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/25/30.07.2007 г., Общински 
съвет - Варна одобрява разкриването на 4 щатни бройки в Дирекция 
"Управление на собствеността", както следва:   

1. Изпълнител "Шофьор" към отдел "Техническа поддръжка, 
експлоатация и ППО" - 1 щ.бр.   

2. Изпълнител "Хигиенист" към отдел "Снабдяване и материално 
осигуряване" - 3 щ.бр.   

/за - 31; против - 0; въздържали се - 0; отсъстват-20/ 
  
5357-11.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/28/02.08.2007 г., Общински 
съвет - Варна увеличава числеността на местна дейност "Общинска 
администрация" с 10 щатни бройки за кадровото обезпечаване на Дирекция 
"Информационно и административно обслужване".   

/ за - 31; против - 0; въздържали се - 0; отсъстват-20/ 
  
5358-11.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/35/12.09.2007 г., Общински 
съвет - Варна одобрява разкриването на 11 щатни бройки в Дейност 
"Репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства и 
неправилно паркирали"към "Други дейности по икономика", както следва:   

1. Главен специалист - "Контрол охранителен режим и паркинг" - 1 
щатна бройка; 

   2. Изпълнител "Шофьор на специализиран МПС - тип Паяк" - 6 
щатни бройки;   

3. Изпълнител "Инкасатор санкции" - 3 щатни бройки;   
4. Изпълнител "Хигиенист" - 1 щатни бройки;   
/за - 15; против - 6; въздържали се - 9; отсъстват-21/   
Решението не се приема 
  

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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 
  
ОТНОСНО: разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна, 

кметовете на райони и кметства към 
Община Варна за вземане на решения за временно изпълняващи 

длъжностите на Кмет на Община Варна, 
кметове на райони и кметства в Община Варна във връзка с 

предстоящите избори. 
  

Докл.: Б.Гуцанов - Председател Общински съвет 
  

Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5359-12.На основание чл. 42, ал. 6, във връзка с ал. 4, изречение 2 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна избира за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на Община Варна доц. д-р Борис Иванов Корновски за 
срок от датата следваща регистрацията на Кмета на Община Варна в 
Общинската избирателна комисия до полагане на клетва от новоизбрания 
Кмет с индивидуална основна месечна заплата, определена за Кмета на 
Община Варна.   

/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/ 
  
5360-12.На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на район 
"Приморски" Веселина Любенова Матева за срок от датата, следваща 
регистрацията на Кмета на район "Приморски" в Общинската избирателна 
комисия до полагане на клетва от новоизбрания Кмет, с индивидуална 
основна месечна заплата, определена за Кмета на район "Приморски".   

/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/  
  
5361-12.На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на район 



"Младост" Илия Марков Марчев за срок от датата, следваща регистрацията 
на Кмета на район "Младост" в Общинската избирателна комисия до 
полагане на клетва от новоизбрания Кмет, с индивидуална основна месечна 
заплата, определена за Кмета на район "Младост".   

/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/ 
  
5362-12.На основание чл. 42, ал. 6, във връзка с ал. 4, изречение 2 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна избира за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на район "Вл. Варненчик" Светлана Христова Цонева за 
срок от датата, следваща регистрацията на Кмета на район "Вл. Варненчик" 
в Общинската избирателна комисия до полагане на клетва от новоизбрания 
Кмет, с индивидуална основна месечна заплата, определена за Кмета на 
район "Вл. Варненчик".   

/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/ 
  
5363-12.На основание чл. 42, ал. 6, във връзка с ал. 4, изречение 2 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна избира за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на район "Аспарухово" Маргарита Иванова Кадийска за 
срок от датата, следваща регистрацията на Кмета на район "Аспарухово" в 
Общинската избирателна комисия до полагане на клетва от новоизбрания 
Кмет, с индивидуална основна месечна заплата, определена за Кмета на 
район "Аспарухово".   

/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/  
  
5364-12.На основание чл. 42, ал. 6, във връзка с ал. 4, изречение 2 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна избира за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на район "Одесос" Венцислав Василев Кючуков за срок от 
датата, следваща регистрацията на Кмета на район "Одесос" в Общинската 
избирателна комисия до полагане на клетва от новоизбрания Кмет, с 
индивидуална основна месечна заплата, определена за Кмета на район 
"Одесос".   

/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/ 
  
5365-12.На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

Варна - избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство 
"Тополи" Галя Петкова Георгиева за срок от датата, следваща регистрацията 
на Кмета на кметство "Тополи" в Общинската избирателна комисия до 
полагане на клетва от новоизбрания Кмет, с индивидуална основна месечна 
заплата, определена за Кмета на кметство "Тополи".   

/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/  
  



5366-12.На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет- 
Варна избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство 
"Каменар" Розалина Стоянова Янакиева за срок от датата, следваща 
регистрацията на Кмета на кметство "Каменар" в Общинската избирателна 
комисия до полагане на клетва от новоизбрания Кмет, с индивидуална 
основна месечна заплата, определена за Кмета на кметство "Каменар".   

/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/ 
  
5367-12.На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

Варна - избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство 
"Константиново" Софийка Димитрова Стоянова за срок от датата, следваща 
регистрацията на Кмета на кметство "Константиново" в Общинската 
избирателна комисия до полагане на клетва от новоизбрания Кмет, с 
индивидуална основна месечна заплата, определена за Кмета на кметство 
"Константиново".   

/за - 34; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-17/  
  
5368-12.На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

Варна - избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство 
"Казашко" Наташа Колева Иванова за срок от датата, следваща 
регистрацията на Кмета на кметство "Казашко" в Общинската избирателна 
комисия до полагане на клетва от новоизбрания Кмет, с индивидуална 
основна месечна заплата, определена за Кмета на кметство "Казашко".   

/за - 34; против - 0; въздържал 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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
  
ОТНОСНО: Постъпило заявление от д-р Делян Друмев-общински 

съветник 
  

Докл.: Б.Гуцанов - Председател Общински съвет 
  

Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5369-13.На основание чл.4, ал.1, т.8 от КСО и съгласно чл.21, ал.3 и 

чл.34 от ЗМСМА и във връзка с постъпило заявление вх.№ РД-7-
9301/1//04.09.2007г. от д-р Делян Друмев, Общински съвет-Варна взема 
решение да бъде възстановено изплащането на възнаграждение на д-р Делян 
Друмев- общински съветник, считано от 01.09.2007г.   

/за - 33; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-18/ 
  

 
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 
№ 57/19.09.2007 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 
  
 
ОТНОСНО: Промяна в „Наредба за осигуряване на пожарната 

безопасност на територията на община Варна" 
  

Докл.: Я.Станев - зам.председател Общински съвет 
  

Общински съвет - Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
5370-14. На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна изменя чл.52, ал.1 от „Наредба за осигуряване на пожарната 
безопасност на територията на Община Варна" като текста на чл.52, ал.1 
придобива следния вид: „ Чл.52/1/ Актовете за установяване на 
административни нарушения се съставят от служителите на районните 
служби по Противопожарна безопасност, защита на населението, районните 
служби ПБЗН и служители от общинската администрация, определени със 
заповед на Кмета на Община Варна".   

/за - 33; против - 0; въздържал се - 0; отсъстват-18/  
 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
ЛИ/ЛИ  
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