
 

   

  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 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

 

  

  ОТНОСНО: Приемане на Декларация по повод потвърждаването на 

смъртните присъди над българските медицински сестри в Либия.  

 

       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

  

  Общински съвет - Варна прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

   4510.  Общински съвет - Варна приема следната 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по повод потвърждаването на смъртните присъди 

над българските медицински сестри 

  

  Общинските съветници, представители на различните политически 

партии, организации и социални съсловия на гр. Варна, с гняв и възмущение 

посрещнаха произнесените от либийския съд смъртни присъди над 

българските медицински сестри и палестинския лекар. Този акт на 

либийското правосъдие и безразличието на либийските официални власти 

към съдбата на невинните българки е проява на варварско отношение към 

българския народ и българската държава. 

  Ето защо варненци призовават официалните държавни органи на 

Република България заедно с целия български народ да защитят и спасят 

нашите сънароднички. Сега е време да се мобилизира световната 

общественост за тяхното спасение. Това трябва да бъде от тук насетне най-

важният проблем на българската външна политика, нашата национална 

кауза. 



  Варна е потресена. Но Варна няма да се примири с беззаконието и 

превръщането на невинните българки в изкупителни жертви и заложници на 

политическите игри и сметки на либийските ръководители. 

  Вярваме, че справедливостта ще победи. 

  

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

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  първа  от дневния ред 

  

  ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  

  

   Диан ДАСКАЛОВ  

  На 28.12.2005 г. се проведе заседание на ПК "Образование". В точка 2 

от дневния ред разгледахме жалбата на Кремена Костадинова - 

пом.директор в ОУ "Захари Стоянов" с вх.№ от 15.12.2005 г. Позволявам си 

кратък цитат: "Тодорка Колева като директор на ОУ "Захари Стоянов" ме 

дистанцира от проблемите на училището. Мога да изпълнявам задълженията 

си само с писмена заповед от нейна страна, възлага ми основно технически 

функции." И края на жалбата: "Директорката Тодорка Колева ежедневно ме 

поставя в унизителни, стресиращи ситуации; в отношението си към мен е 

груба, липсва диалог, нарежданията й са оскърбителни, поведението й е 

обидно. Работя в атмосфера на непрекъснат страх да не допусна грешка 

поради заплахите, както и от липса на информация за текущите задачи 

относно учебно-възпитателната работа. Влоши се здравословното ми 

състояние, получих хипертонични кризи и продължава." 

  На 02.02.2006 г. на заседание на ПК _/нашето решение беше да се 

предложи проверка на фактите от страна на МОН с наше участие/_ по 

образование т. 1 от дневния ред разгледахме изпълнението на решението 

относно жалбата. Г-жа Даскалова - Н-к на РИО - Варна отговори, че ще 

разпореди проверка след като г-жа Колева се върне на работа след 

болнични. И забележете: преди да се извърши проверката по жалбата 

директор Колева със заповед РД-12-003/30.01.2006 г. уволнява помощник-

директора си Кремена Костадинова. 

  С експертно решение № 815/28.02. на ТЕЛК към МБАЛ "Св. Анна"-

Варна отменя болнични листи представени от Тодорка Димитрова Колева - 

директор на ОУ "Захари Стоянов" № 0316622/19.12. за 5 дни, болничен лист 

№ 0316631/27.12. за 7 дни и болничен лист № 6038461/03.01. за 30 дни, след 

корекции - отразено на 23 дни. 

  Уважаеми г-н Кмете, възстановени ли са в общинския бюджет сумата 

за дните неправомерно използвани болнични, отменени от ТЕЛК? За 

съжаление, тъй като не сте работодател на директор Колева, не мога да Ви 

задам въпрос за административните последствия от този акт. Мотивите на 

ВОС по решение от 30.11. от тази година четем: "Помощник-директорите 



подпомагат дейността на директора, но отговорността за утвърдените от 

директора актове се носи от него. Помощник-директорът не е изкупителна 

жертва при нарежданията извършвани в осъществяване на дейността от 

компетентността и правомощията на директора. 

  И Решението в името на народа: Признава за незаконни, отменя 

уволнението на Кремена Момчилова Костадинова от длъжността 

"Пом.директор" извършено със заповед РД-12 от директора на ОУ "З. 

Стоянов". Възстановява Кремена Момчилова на заеманата длъжност 

Помощник директор. Осъжда ОУ "З. Стоянов" да заплати на Кремена 

Момчилова Костадинова въз основа на чл. 222 ал. 1 обезщетение за оставане 

без работа вследствие на незаконно уволнение извършено от директора на 

ОУ "З. Стоянов" в размер на 2 718,60 лв.в едно със законната лихва от 

завеждане на исковата молба, както и сумата от 800 лв.представляваща 

направените по делото разноски пред двете институции. 

  Уважаеми г-н Йорданов, в бюджета на ОУ "З. Стоянов" няма 

заложени средства за изплащане на суми за обезщетение на незаконно 

уволнени служители. Кой ще изплати сумата от 2 716,80 лв. плюс лихвите, 

плюс 800 лв. по разноски в следствие на незаконните действия на директора 

на ОУ "З. Стоянов" Тодорка Колева? 

  

   Иван ИВАНОВ  

  Мояj първи въпрос към Кмета и администрацията е от група граждани 

относно изграждане на светофарна уредба на кръстовището което в момента 

е нерулирано на ул. "Мир" и ул. "Студентска". Мотивите са, че там се 

намира едно ОУ, по-надолу се намира и Техническия университет, 

ежедневно стават катастрофи с неприятни инциденти. 

  Получих отговор на предното ми питане относно проектирането и 

усвояването на средства от еврофондовете. Дължа да Ви кажа, че не съм 

доволен от отговора, който получих и според мен общинската 

администрация не е готова, няма проектна готовност и въобще готовност за 

усвояване на средства по еврофондовете, а това е много важно за нашата 

община и като град - втория по големина в България - ние трябва да работим 

по-активно в това отношение и натам да насочим нашите усилия. 

  Ще ви дам един пример с една по-малка община във Варненска 

област, за мен това е пример на община която работи сериозно в тази насока 

- община Белослав. До момента какво е свършено? По ФАР има три проекта, 

които са усвоени парите, единият проект е за 300 хил.евро, другият е за над 

4000 евро, третия - 126 хил.евро и се работи по още два проекта. По ПУДОС 

от община Белослав са усвоени 5 млн.лв. и още 10 проекта, които са готови 

да бъдат усвоени от следващата година. Бюджета за тази година на тази 

малка община във Варненска област в началото на годината е бил 3,5 

млн.лв., тази година завършва с 9 млн.лв.бюджет и работят 42 щатни 



служители. Моето призвание и като забележка е да се работи по-усърдно в 

тази насока. 

  

   Веселин ДАНОВ  

  Уважаеми г-н Куликов, г-н председател, колеги, 

  Аз получих отговори на всички мои питания, за което съм много 

благодарен на г-н Йорданов и на цялата администрация с изключение на 

едно от питанията ми; на всичко друго съм абсолютно задоволен от 

отговорите. Има един проблем, бях поставил питане относно строителство 

във "Възраждане" ІІ м.р. - там твърдят, че става дума за това, че има имот, 

който е общинска собственост обединен с имот, който е частна собственост, 

строи се - категоричен съм, че няма решение на ОбС за това нещо; има 

разпоредителна сделка без да е преминала през комисията по собственост и 

стопанство, без наше решение и смятам, че този строеж трябва да бъде 

спрян. Тук е и представител на Областната администрация - г-н Иван 

Стаматов - и искам да кажа, че сезирам още от този момент Областния 

управител, като ще отправя и писмено до него искане да бъдат взети 

незабавни мерки за спиране на това строителство - твърдя, че е незаконно 

абсолютно до момента! Ще ви го покажа - "Възраждане", ІІ м.р., над 

газостанцията на първия ъгъл в ляво като се отива нагоре; от дясна страна 

едно огромно строителство има. Имам отговор писмен по този повод, 

запознати са вашите хора, просто ви обяснявам, че това е незаконно 

абсолютно, наистина! 

  Второто, имам два въпроса, много се радвам, че и г-жа Юнакова е тук, 

тъй като то касае косвено и нея - дойдоха при мен разтревожени граждани 

от "Младост", които ми обясниха /това е тяхно обяснение, не искам да 

обвиня никого, не мога да взема страна/ - обясниха ми, че миналата година е 

имало 30 разрешителни издадени за изграждане на спирки и към тях 

павилиони. Тук има няколко неща, които ме смутиха: първото, хората казва 

така - разрешителните ни са издадени от април месец, ние построяваме тези 

обекти от юни, а ни карат да плащаме от януари. Наистина, няма логика в 

това нещо, но няма проблем в това. Проблема е, че тази година има 

концесия, както знаете и тези хора казват: ние сме инвестирали по 10-12 

хлв.за обект - какво става с нашите пари? И аз съм абсолютно разтревожен и 

твърдя, че ако това е така, трябва да се намери начин за компенсация на тези 

хора, защото смятам че 30 души /и трима да са - няма никакво значение/ 

мисля че трябва да се грижим за интересите на хората и не може да се 

сключва договор за една-две-три години напред без никакви гаранции при 

такава инвестиция. 

  Това е което исках да попитам, благодаря за вниманието. 

  

   Бранимир БАЛАЧЕВ  



  Преди две сесии бях задал няколко въпроса на Кмета на община 

Варна. Искам да му благодаря, че в срок получих писмени отговори на тях и 

с тези отговори аз ще се постарая да запозная първо живущите в р-н 

Аспарухово, от което е видно че всъщност е взето решение и ще се изгради 

нова сграда на НУ "В. Левски", с което ще бъде решен въпроса за 

разделението на училището в две сгради, които са отдалечени една от друга. 

Също считам, че намира решение въпроса и за автобусната спирка срещу сп. 

"Тих труд" - промяната в маршрута, която ще започне от 08.01.2007 г. 

считам, че ще удовлетвори исканията на хората с увреждания, за да могат те 

по-безпрепятствено и по-безопасно да стигат до своето работно място, както 

и че ме удовлетворява отговора на въпроса, че през 2007 г. от бюджета ще 

бъдат възстановени както легналия полицай, така и т.нар. зряща пътека пред 

сградата на комплекса "Тих 

труд" в гр. Варна. 

  

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  втора  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: 

   - предложение за ОУП на гр. Варна във връзка с бъдещото развитие 

на Пристанище Варна; 

  - предложение за допускане на проект за изработване на ПУП план-

извадка ПРЗ за ПИ №10135.536.248 по КП на "Приморски парк", попадащ в 

територията, отредена за УПИ І, кв. 10 по ПП на "Приморски парк" на 

основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ. 

  - съгласуване на План за регулация и застрояване - план извадка на 

урегулиран поземлен имот V - 109,137, кв. 34 и улична регулация от О.Т. 

285, О.Т. 286, О.Т. 287, О.Т. 288 до О.Т. 289 от ПП на ПРЗ на к.к. "Св.Св. 

Константин и Елена"; 

   - съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран 

поземлен имот І - 351 "за жилищно строителство", кв. 60 по плана на к.к. 

"Златни пясъци". 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ - Председател ПК 

"Архитектура, строителство, устройство, 

организация и развитие на територията на 

общината и населените места" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 45 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4511-2.  1. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 

124, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по предложение на 

Председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-9303/246/13.12.2006 

г., Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да възложи 

изработването на план за изменение на ТУП и Общия устройствен план на 

гр. Варна за терена, южно от 15-ти м.р. на гр. Варна, с граници: СИ - 

републиканската ЖП пътна мрежа; ЮИ - "Одесос ПБМ" АД; ЮЗ -



Варненско езеро; СЗ - защитена местност "Казашко", предвиден за зелени 

площи за широко обществено ползване,  с   цел изграждане на новите 

терминали на Пристанище Варна . 

  

  2. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 

3 от Закона за устройство на територията и по предложение на Председателя 

на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-9303/246/13.12.2006 г., Общински 

съвет - Варна допуска заедно с изменението на ТУП и ОУП едновременно 

изработване, съобщаване и одобряване на подробен устройствен план за 

горепосочения терен,  с цел изграждане на новите терминали на 

Пристанище Варна. 

  

 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 

ЗМСМА и по предложение на Председателя на Общински съвет - Варна с 

вх. № ОС-6-9303/246/13.12.2006г., Общински съвет - Варна възлага на 

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

започнат преговори със заинтересованите министерства и ведомства във 

връзка преместването на пристанище Варна-Изток на територията на 

новоизграждащия се терминал и превръщането на територията на сегашното 

пристанище Варна-Изток в градска среда за широко обществено ползване. 

  

  4. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и по предложение на 

Председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-

9303/246/13.12.2006г., Общински съвет- Варна възлага на Кмета на Община 

Варна изпълнението на т. 1 и 2 от настоящото решение, включително и 

процедурите по ЗУТ. 

  

 5. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по предложение на 

Председателя на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-

9303/246/13.12.2006г., Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община 

Варна да започне проучване на възможностите за изработване на план за 

изменение на Общия устройствен план на гр. Варна за терена, 

представляващ източната половина от територията на защитена местност 

"Казашко",  с   цел изграждане на новите терминали на Пристанище Варна . 

  

6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет 

- Варна решава при изменение на Общия устройствен план по т. 1, т. 2 и т. 5 

да се предложат варианти за изменение на транспортно комуникационните 

мрежи /улици и съоръжения І и ІІ клас/ 

   /за - 40, против - 1, въздържали се - 1/ 

  

   4512-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от 

"Правилник за организацията идейността на Общински съвет - Варна, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация" и 

във връзка с изпълнение на решение № 4511-2(49)/20, 22.12.2006 г., 

Общински съвет - Варна оправомощава Председателя на Общински съвет - 

Варна да изгради група за оперативен контрол, в която да бъдат включени 

общински съветници, представители на администрацията и специалисти от 

всички необходими браншове във връзка с изграждане на новите 

пристанищни мощности. 

   /за - 40, против - 1, въздържали се - 4/ 

  

   4513-2. На основание чл. 9, ал.3 от ЗУТ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № РД-6-9300/55/13.12.2006г. Общински съвет- Варна 

дава съгласие за изработване ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.536.248 по КП на 

"Приморски парк", попадащ в територията, отредена за УПИ І, кв. 10 по 

Предварителен проект на "Приморски парк". 

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

  

   4514-2.  На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/45/13.10.2006г., Общински съвет 

- Варна съгласува План за регулация и застрояване - план извадка на 

урегулиран поземлен имот V - 109,137, кв. 34 и улична регулация от О.Т. 

285, О.Т. 286, О.Т. 287, О.Т. 288 до О.Т. 289 от ПП на ПРЗ на к.к. "Св.Св. 

Константин и Елена". 

   /за - 34, против - 3, въздържали се - 7/ 

  

   4515-2. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № УТ-5-0400/90/08.09.2006г., Общински 

съвет- Варна съгласува План за регулация и застрояване на урегулиран 

поземлен имот І - 351 "за жилищно строителство", кв. 60 по плана на к.к. 

"Златни пясъци". 

  за - 36, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  трета  от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси 

и бюджет" относно: 

   - актуализация на бюджета на община Варна за 2006 г.; 

   - отпускане на сума за заплащане на наеми на наети апартаменти от 

 кардиохирурзи в УМБАЛ "Св. Марина"; 

   - търговски дружества с общинско участие в капитала с предмет на 

дейност отдаване под наем да не внасят 50 % от приходите си от наеми в 

общинския бюджет; 

   - промяна на числеността на персонала във филиал "Детски ясли" 

необходим за разкритите на 01.11.2006 г. две яслени групи; 

   - промяна в "Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Варна" и в Приложение № 

1 към същата; 

   - определяне застрахователните събития и имоти - частна общинска 

собственост подлежащи на задължително застраховане; 

 - опрощаване на държавни вземания; 

 - освобождаване от такса "битови отпадъци"; 

 - допълване на решение на ОбС - Варна 4416-4(47)/01.11.2006 г. 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА - 

Председател ПК "Финанси и бюджет" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4516-3.  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , чл.47 от Наредбата 

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

на общинския бюджет и получени писма от Министерство на финансите за 

коригиране бюджета на Общината, и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № ОС-6-9302/240/15.11.2006г., Общински съвет Варна решава: 

  1. Общински съвет Варна приема отчета за деветмесечието по бюджет 

2006 г. 



  2. Общински съвет Варна актуализира бюджета на Община Варна за 

  2006 г. към 30.09.2006г. в приходната част в размер на 142 500 000 лв. и 

разходната част в размер на 142 500 000 лв., в това число по функции, 

 съгласно приложение. 

  

 функция бюджет 

  

 ИЗО 12 080 000 лв. Отбрана и сигурност 2 589 000 лв. Образование 43 760 

 000 лв. Здравеопазване 10 346 000 лв. Социални грижи 5 428 000 лв. БКС 

 27 141 000 лв. Култура 6 686 000 лв. Иконом.услуги 33 385 000 лв. Лихви 

 1 085 000 лв. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 35, против - 1, въздържали се - 2, отсъстват - 13/ 

  

   4517-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9300/46/09.11.2006г., 

Общински съвет-Варна решава едноличните дружества със 100 % общинско 

участие в капитала "Пазари"-ЕООД и "Дворец на културата и спорта"-ЕАД с 

предмет на дейност "отдаване под наем" да не прилагат решение № 4210-3 

от Пр. № 44/02.08.2006 г. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 38, против - 3, въздържали се - 2, отсъстват - 8/ 

  

   4518-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/98/23.11.2006г., 

Общински съвет-Варна решава през 2007г. Община Варна да продължи да 

подпомага целево кардиохирургичния център към УМБАЛ "Света Марина" 

със сумата от 24 000лв. необходима за изплащане на наемите на наетите 

апартаменти за кардиохирурзите - д-р Владимир Любенов Данов, д-р 

Вилиян Христов Платиканов и д-р Пламен Георгиев Панайотов. 

  Средствата да бъдат заложени по бюджета на Община Варна за 2007г. 

за сметка на дейност 898 "Други дейности по икономика" §10. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 39, против - 0, въздържали се - 2, отсъстват - 10/ 

  

   4519-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 4 от 

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

9302/85/14.11.2006 г., Общински съвет - Варна определя застрахователните 

събития и имоти частна общинска собственост, подлежащи на застраховане, 

както следва: 

  

 

 



Наименование на сградата Адрес АОС/дата Стойност 

Плувен басейн "Приморски" бул."Приморски"-Приморски парк 2116/10.09.2001 1400266 

Спортен к-с "Простор" ул."Селиолу" №39 А 2124/28.09.2001 572032 

Спортен к-с"Локомотив" бул."Сливница" 2184/15.11.2001 590402 

Гребна база"Аспарухово" м-ст Малка чайка 2466/18.12.2002 131975 

Спортен к-с"Младост" ж.к.Младост-парк Младост 3549/25.08.2005 14423 

База за конен спорт-север кв.Виница 2988/12.05.2004 28149 

Сграда за модерен петобой кв.Виница 2990/12.05.2004 11115 

База за конен спорт-юг кв.Виница 2991/12.05.2004 6092 

ДЯ №9 "Детелина" ул.Средец" № 12 2074/29.05.2001 80797 

Детска занималня бул."Вл.Варненчик" бл.27 ет.1 743/30.06.1998 5864 

Детска занималня ж.к.Възраждане бл.66 ет.1 1480/28.12.1999 14061 

Логоп.детска градина м-ст Салтанат 81 955/27.01.1999 6891 

ЦДГ№4"Теменужка" ул."Шейново" 18 1778/27.04.2000 71168 

Зан-я фил.ЦДГ№2"Мир" бул."Княз Борис-1" 109 ет.4 2024/20.04.2001 10428 

Зан-я към СОУ"В.Друмев" бул."Княз Борис-1" 101 2048/20.04.2001 8997 

ДГ"Зорница" с.Звездица 2279/28.02.2002 14297 

ДГ"Ран Босилек" с.Константиново 2849/29.01.2004 22350 

Детска занималня ул."Студентска" 11 2052/30.04.2001 9235 

Зан-я ф-л"Светулка" ул."Жолио Кюри" бл.51 вх.В ет.2 2022/15.02.2001 7253 

Зан-я към СОУ"В.Друмев" ул."Никола Михайловски" 1 2047/20.04.2001 30037 

ДЗ към ОУ"И.Рилски" бул."Вл.Варненчик" бл.25 ет.1 592/30.04.1998 4720 

ДЗ към ОУ"И.Рилски" бул."Вл.Варненчик" бл.29 ет.1 593/04.05.1998 4905 

Зан. Към ЦДГ42"Мир" ул."Тодор Икономов" бл.36 ет.1 2056/16.07.2001 8583 

ДЗ към ОУ"И.Рилски" бул."Вл.Варненчик" бл.23 вх.В ет.1 2067/21.05.2001 11592 

ДЗ към ОУ"И.Рилски" бул."Вл.Варненчик" бл.24 2055/23.04.2001 14017 

ДЗ към ОУ"И.Рилски" бул."Вл.Варненчик" бл.54 вх.А ет.2 2245/17.12.2001 9758 

Детска занималня ж.к.Трошево бл.49 ет.1 1399/07.09.1999 3805 

ДЗ към ОУ"Добри Чинтулов" ул."Радост"№1 бл.2 вх.Б 2515/20.12.2002 12677 

ДЗ към ОУ"Добри Чинтулов" ул."Йордан Йовков" бл.46 вх.А ет.1 2971/12.03.2004 5100 

ДЗ към ОУ"Захари Стоянов" ж.к.Чайка бл. 50 ет.1 23/02.12.1996 2305 

Детска занималня ж.к.Трошево бл.10-А ЕТ.1 2749/29.01.2004 9425 

ДЗ към ОУ"Л.Каравелов" ул."Средец" №30 2293/04.03.2002 6490 

ЦДГ№16 Бул."Княз Дондуков" № 31 2050/23.04.2001 4788 

Филиал към ДГ №17 УЛ."Кишинев" №11 2528/27.12.2002 23478 

ДЯ 1 УЛ."Славянска" 21 604/1997 2358 

ДЗ към V-та Езикова Г-я УЛ."Георги Бенковски" 85 ет.1 775/1998 3259 

Средношколско общежитие Бул."Цар Освободител" 150 2518/2002 364747 

ОУ"Д.ВОЙНИКОВ" с.КАМЕНАР 3611/29.12.2005 45720 

ОУ"К.АРАБАДЖИЕВ"  Ул. “ДРИН” 65 бл.4 754/14.07.1998 16821 

ОБЩО     3590380 

  Застрахователни събития: 

  

1. Пожар, мълния, експлозия, падане и блъскане от летателни апарати; 

2. Пожар от злоумишлени действия на трети лица;  

3. Буря, ураган, вихрушка, 

 смерч;  

4.Увреждане от падащи клони, дървета и други;  

5. Проливен дъжд; 

6.Увреждане от тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг и 

 лед;  



7. Действие на подпочвени води и/или морски вълни;  

8. Свличане и 

 срутване на земната повърхност;  

9. Градушка и последици от нея;  

10. Вреди на имущество при удар от самодвижещи се машини;  

11. Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;  

12. Авария на В и К и други проводи; 

13. Късо съединение; 

14.Вандализъм и опит за кражба чрез взлом; 

15.Чупене на стъкла, витрини, неонови и рекламни табели;  

16. Разноски за разчистване, вследствие на застрахователно събитие. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 37, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 13/ 

  

   4520-3.  На основание чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9303/359/08.12.2006г., Общински 

съвет - Варна, променя свое решение № 4335-4 за средните месечни брутни 

заплати, фонд "Работна заплата" и численост на персонала по функции и 

дейности, като считано от 01.11.2006г., променя числеността на персонала и 

фонд "Работна заплата" за функция „Здравеопазване" на делегирани 

държавни дейности, както следва: 

  1) Увеличава числеността на персонала в дейност 431"Детски ясли" с 

9 /девет/ длъжности, в т.ч. пет мед.сестри и четири детегледачки,със 

съответният Фонд работна заплата. 

  2) Намалява с 9 бройки /мед.сестри/ и Фонд работна заплата на 

дейност 469" др.дейности по здравеопазване/ ОЦ на ДУЗ/. 

  Общата численост, общият лимит на ФРЗ за функция"Здравеопазване" 

в делегирани държавни дейности, съгласно приетото решение 4335-4 от 

Протокол № 46/06г.,съгласно ПМС 168/07.07.2006г. остава непроменен. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 36, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 14/ 

  

   4521-3-1.  На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, 

ал.1и чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, както и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-6-9300/52/30.11.2006г., във връзка с приетите от 

Общински съвет такси с решение № 4124-16 (43) от 12.07.2006г. в 

Наредбата за обществения ред, Общински съвет Варна  приема допълнения 

в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), като създава 

нов раздел, както следва : 

   І. Създава нов раздел VIII. 

   Такса за притежаване на куче   



   73. За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в 

района и/или кметството към Община Варна, на чиято територия е 

постоянният му адрес/седалище. 

   74. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче 

собственикът подава декларация в района и/или кметството към Община 

Варна по постоянния му адрес/седалище. 

  75. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година 

или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е 

придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата 

се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до 

края на годината, включително за месеца на придобиването. 

 Размерът на таксата е определен в Приложение 1 към настоящата Наредба 

  

 (2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за 

мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 

  

  76. Освобождават се от такса собствениците на: 

   1. кучета на инвалиди; 2. служебни кучета в организациите на 

бюджетна издръжка; 3. кучета, използвани за опитни цели; 4. кучета, 

използвани от Българския червен кръст; 5. кастрирани кучета; 6. ловни 

кучета. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 34, против - 1, въздържали се - 5, отсъстват - 11/ 

  

   4521-3-2.  Приема  допълнения в Приложение 1  към Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ), както следва: 

  

Такса за притежаване на куче  

 Чл. 73 (1) За притежаване на куче собственикът заплаща в касата на 

съответния район към Община Варна - район "Одесос", район "Приморски", 

район "Младост", район "Вл.Варненчик" и район "Аспарухово": 

  1. Еднократна такса за издаване на удостоверение в размер на 5.00 лв.; 

2. Годишна такса за притежаване на куче в размер на 20.00 лв. до 

31.03. на съответната година или в едномесечен срок от дата на придобиване 

на кучето, когато то е придобито след 31.03. 

  

 (2) За притежаване на куче собственикът заплаща в касата на съответното 

кметство към Община Варна - кметство "Тополи", кметство "Каменар", 

кметство "Казашко", кметство "Константиново" и кметство "Звездица" и 

селищните образувания на територията на община Варна: 

  1. Еднократна такса за издаване на удостоверение в размер на 5.00 лв.; 



  2. Годишна такса за притежаване на куче в размер на 10.00 лв. до 

31.03. на съответната година или в едномесечен срок от дата на придобиване 

на кучето, когато то е придобито след 31.03. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 34, против - 1, въздържали се - 5, отсъстват - 11/ 

  

   4522-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА Общински 

съвет - Варна допълва Приложение № 12 за длъжностни лица, имащи право 

на транспортни разходи по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ПМС № 11/19.01.05г., прието 

с решение № 3202-6 от протокол № 40/04.04.2006г., както следва: 

  

 За изпълнение на служебните задължения да се изплатят 100% пътни 

разходи на служителите от местоживеене до месторабота. 

   1. Тонка Тодорова Стоянова - медицинска сестра в дейност СДУЗ 

   2. Тодорка Панайотова Иванова - младши експерт икономическо 

развитие в Дирекция " СД" при Община Варна. 

   3. 120 /сто и двадесет/ бр. карти за "Дом за медико-социални грижи за 

 деца" - гр. Варна, съгласно поименен списък. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4523-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

 молба вх. № 94-00-294/24.01.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-9910/4/06.11.2006 

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

предлага на Президента на Република България да не се опрости 

задължението на ЕТ "Сузи - Петранка Николова", булстат 813095814 

представлявано от Петранка Николова Иванова , гр. Варна, ул. "Карамфил" 

№ 13, вх. Г, ап. 46. 

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

  

   4524-3.  На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-94.Р/23/09.11.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Руслан Симеонов Димитров от 

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

находящ се в гр. Варна, ул. "Тулча" № 7, ап. 11. 

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

  

   4525-3. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-94.Л/8/09.11.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Личка Стойкова Подбалканска от 



заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. на поземлен 

имот № 2634, скица № 2155/11.08.2005г., находящ се в гр. Варна по плана на 

"Приморски парк" - ХІV част в местността Траката. 

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

  

   4526-3.  На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-6-94. А/215/29.11.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Александър Михайлов Минков от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 7, ет. 3, ап. 12. 

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

  

   4527-3.  На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-6-94. В/255/29.11.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Виолин Михайлов Минков от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна,ж.к. "Младост" бл. 130, вх. 1, ет. 7, ап. 19. 

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

  

   4528-3. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-6-9100/639/17.11.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Димитър Кръстев Димитров от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост", ул. "Младежка", бл. 28, вх. В, ет. 4, 

ап. 42. 

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

  

   4529-3.  На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-6-9100/639/17.11.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Добринка Тодорова Димитрова от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост", ул. "Младежка", бл. 28, вх. В, ет. 4, 

ап. 42. 

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

  

   4530-3. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-6-94.З./60/27.11.2006 г., 



Общински съвет - Варна не освобождава Захари Стойков Стойчев от 

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

находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост", ул. "Искра", №15. 

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

  

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  



 

 Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка четвърта  от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

"Структури и общинска администрация" относно:, - отпускане на щатни 

бройки по райони.  

      Докл.: д-р Я. СТАНЕВ - Зам.председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4531-4.  На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.19 от ЗМСМА и по 

предложение на Кметовете на район "Одесос", "Вл.Варненчик", 

"Приморски", "Аспарухово", "Младост" с вх.№ ОС-6-1000/75/21.11.2006 г., 

Общински съвет - Варна одобрява промяна в структурата на районните 

администрации като увеличава числеността по райони с 1 /една/ щатна 

бройка определена за длъжността "Заместник кмет на район". 

  /за - 37, против - 1, въздържали се - 1/ 

  

   4532-4.  На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с 

докладна записка с вх.№ ОС-6-1000/76/21.11.2006 г., Общински съвет - 

Варна решава да се отпуснат необходимите щатни бройки по райони както 

следва: 

   1)  Район "Приморски":  

  - 2 бройки младши инспектори "Контрол бюджетни приходи" - 2 

бройки старши специалисти "Контрол по строителството" - 1 бройка старши 

специалист "БКС" - 1 бройка младши експерт "Информационни технологии" 

   2)  Район "Одесос":  

   - 1 бройка главен специалист "Контрол по строителство" - 1 бройка 

 главен експерт "Контрол инженерна инфраструктура" - 1 бройка главен 

специалист "Контрол бюджетни приходи" - 1 бройка младши специалист 

"Охрана" - 1 бройка младши специалист "Геодезист" 

   3)  Район "Младост":  



  

 - 1 бройка младши експерт "Информационни технологии" - 1 бройка 

младши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност" - 1 бройка младши 

експерт "Контрол бюджетни приходи" - 1 бройка старши специалист 

"Участъков техник" - 1 бройка старши специалист "Геодезист" 

   4)  Район "Владиславово":  

   - 1 бройка младши инспектор "Контрол по строителството" - 1 бройка 

 младши специалист "Участъков техник" 

   5)  Район "Аспарухово":  

   - 1 бройка старши инспектор "Контрол бюджетни приходи" - 1 бройка 

 главен специалист "Обезщетение по параграф 4". 

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

  

 

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  пета  от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно: - въвеждане на система "Делегирани бюджети" в 18 

училища от Община Варна, считано от 01.01.2007 г.; - приемане на 

принципи за разпределение на средства по общинските училища; - промяна 

в структурата на дирекция "Образование", разкриване на една щатна бройка 

началник отдел "Бюджет и МТБ в образованието" в структурата на 

общинска администрация.  

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ - 

Председател ПК "Образование“ 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4533-5. Общински съвет Варна, в изпълнение на Националната 

програма за развитие на училищното образование /2006-2015 г./, чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, §38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. и предвид оптимизация на 

училищната мрежа и по предложение на Кмета на община Варна вх. № РД-

6-9302(101)/27.11.2006 г. реши: 

   1. Да се въведе система на делегирани бюджети, считано от 

01.01.2007 г. в училищата и обслужващите звена, прилагащи Наредба № 6 

на МОН и в следните общински учебни заведения : 

  · ОУ "Ангел Кънчев" 

  · ОУ "Захари Стоянов" 

  · ОУ "Св.св.Кирил и Методий" 

  · ОУ "Панайот Волов" 

  · ОУ "Георги Раковски" 

  · ОУ "Стефан Караджа" 

  · ОУ "Христо Ботев" 

  · ОУ "Черноризец Храбър" 

  · ОУ "Антон Страшимиров" 

  · ОУ "Добри Чинтулов" 



  · ОУ "Св.Иван Рилски" 

  · ОУ "Йордан Йовков" 

  · ОУ "Патриарх Евтимий" 

  · ОУ "Цар Симеон І" 

  · СОУ "Димчо Дебелянов" 

  · ГПЧЕ "Йоан Екзарх" 

  · І ЕГ 

  · ІV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" 

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

  

   2.  Кметът на Община Варна като първостепенен разпоредител с 

бюджетни кредити на основание чл.28 и чл.32 от Закона за общинските 

бюджети със заповед да определи правата и отговорностите на 

ръководителите на звената от системата на народната просвета, прилагащи 

"Делегирани бюджети". 

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

  

   3.  Второстепенните разпоредители на бюджетни кредити в системата 

на народната просвета да открият самостоятелни банкови сметки на 

определените по т. 1 просветни заведения. 

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

  

   4.  Третостепенните разпоредители с бюджетни кредити се обслужват 

 счетоводно, както следва: 

   - общински детски градини - от счетоводство І и ІІ филиал "Детски 

градини"; 

  · ОУ "Добри Войников"- с.Каменар; 

  · ОУ "Константин Арабаджиев"; 

  · ОУ "Христо Смирненски" - с.Тополи; 

  · ОУ "Св.Климент Охридски" - с.Константиново; 

  · НУ "Васил Левски"; 

  · ОУ "Хаджи Димитър"; 

  · ОУ "Алеко Константинов"; 

  · ОУ "Иван Вазов"; 

  · ОУ "Марин Дринов"; 

  · ОУ "Никола Вапцаров"; 

  · ОУ "Софроний Врачански"; 

  · ОУ "Отец Паисий"; 

  · Гимназия "Николай Лилиев"; 

  · Вечерна гимназия "Д.Войников"; 

  · Средношколско общежитие "Михаил Колони" 

   - от счетоводство "Образование" 

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



  

   4534-5.   1.  По предложение на Кмета на Община Варна, на 

основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА , §38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. 

Общински съвет определя делегирани и неделегирани отговорности между 

Община Варна и общинските училища, прилагащи системата на делегиран 

бюджет, както следва: 

  

   ДЕЛЕГИРАНИ ОТГОВОРНОСТИ  

 1) РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА: 

  · Заплати; 

  · Осигурителни плащания; 

  · Други възнаграждения и плащания; 

  · СБКО. 

 2) РАЗХОДИ ЗА СГРАДНИЯ ФОНД И ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТТА / в 

размер 80% от веществената издръжка на общообразователните училища за 

съответната финансова година/: 

  · Текущи ремонти; 

  · Разходи за вода, горива, електроенергия; 

  · Външни услуги; 

  · Учебни и научно-изследователски разходи; 

  · Поевтиняване на храна; 

  · Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 

  · Командировки; 

  · Други разходи. 

 3) СТИПЕНДИИ. 

 4) ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ / 

оборудване, компютърна техника, съоръжения/ 

  5) Собствени приходи от международни проекти; 

  6) Приходи от такса за обучение на чуждестранни ученици; 

  7) Приходи от отдаване под наем на публична общинска собственост за 

 образователни цели. 

  

  НЕДЕЛЕГИРАНИ ОТГОВОРНОСТИ  

 1) ОХРАНА НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ; 

 2) СРЕДСТВА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, 

ОБЩИНСКИ, НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ, 

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ; 

 3)ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ; 

  4) АВАРИЙНИ РЕМОНТИ И ДРУГИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ. 

   Разходите по т.1-т.4 са в размер на 20% от издръжката на 

общообразователните училища за финансовата 2007 година. 

  



 5) ОСНОВНИ РЕМОНТИ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО. 

  Средствата за "неделегираните дейности" се предоставят на училищата 

след представена заявка за всеки необходим разход. 

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

  

   2.  Общински съвет Варна приема принципи за разпределяне на 

средства за 

 училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети и тези по  т.1 , 

 както следва: 

  

  S  = R + V +St ,  

  

 Където: 

 S - делегирани средства за конкретното училище; 

 R - разходи за персонала; 

 V - разходи за веществена издръжка; 

 St - стипендии в съответното училище 

 R = F + O + DW + SBKO  

 F - фонд работна заплата; 

 O - осигурителни плащания по Закона за ДОО; 

 DW - допълнителни възнаграждение и плащания; 

 SBKO- СБКО 

  

  F = [ Nу. Ку + Nд.Кд ]. СБРЗу ,  

  

 Където: 

 Nу - брой ученици за съответната учебна година в училището; 

 Nд - брой деца в ПППГ за 6-год. в училището; 

 Ку - коефициент за училището съобразно учебния план: 

 общообразователни училища І - VІІІ клас - 0,094 

 общообразователни училища и гимназии VІІІ/п./ - ХІІ кл. - 0,1 

 СОУ и гимназии с профили ИИ и хореография: 

 І - VІІІ кл. - 0,11 

 VІІІ/п./ - ХІІ кл. - 0,13 

 Спортни училища - 0,114 

 Професионални гимназии по икономика - 0,113 

 Кд - коефициент за ПППГ - 6 год. - 0,065 

 СБРЗу - средна брутна заплата за училището, съобразена с 

 квалификационната структура на персонала и лимита за ФРЗ определен за 

 общината. 

  

  DW = Fн. + Кв./F + Fн./,  

 Където: 



  

 Fн. - фонд работна заплата на несписъчен състав /Числ. Х СБРЗн./; 

 Кв. - % -но отношение на средствата за допълнителни плащания по закон 

 към фонд работна заплата на списъчен и несписъчен състав. 

  

  Средства за разпределение по § 10 "Издръжка"  

  

  V= В.У  1   + А,  

  

 Където: 

 В=И/У 

  

 Където: 

 И - сума от разходи за учебни и научно-изследователски разходи, 

материали, работно облекло, външни услуги, медикаменти, командировки, 

данъци, такси, други 

  

Разходите за охрана на учебни заведения за квалификация на 

педагогическите кадри и за аварийни ремонти заложени в § 10 "Издръжка" 

на дейност "Общообразователни училища" на Филиал "Образование". 

  

 У - общ брой ученици за текущата година в общообразователни училища 

  

 У1 - брой ученици за текущата година в конкретното училище 

  

 А - разходи свързани със сградния фонд /текущи ремонти, отопление, 

 осветление, вода/ 

  

  А = В1 + В2,  

  

 Където: 

 В1 - разход за гориво, вода, електроенергия; 

 В2 - разход за текущ ремонт. 

 В1 = Р .   Х .   К1  /К2/,  

  

 Където: 

 Р - разгъната застроена площ /в кв.м/ в конкретното училище; 

 Х - среден разход за отопление, осветление, вода в общообразователни 

 училища на 1 кв.м; 

 К1 - коефициент за топлофикация; 

 К2 - коефициент за отопление с течно гориво. 

  В2 = Р . Н. Кн,  

  



 Където: 

 Н - среден разход за текущ ремонт в общообразователни училища на 1 кв.м 

 площ; 

 Кн - коефициент на натовареност на сградата 

 

 Кн = Ку/ Кср.,  

  

 Където: 

 Ку - брой ученици на 1 кв.м за съответното училище; 

 Кср. - брой ученици на 1 кв.м средно за общината 

  

  Общински съвет - Варна определя правомощия за разходване на 

бюджетни средства на общинските училища, прилагащи системата на 

делегиран бюджет в следните направления: 

  

   Разходи за персонала  

 - заплати 

 - осигурителни плащания 

 - други възнаграждения и плащания 

 - СБКО 

 

  Разходи за сграден фонд и издръжка на дейността /в размер на 80 % от 

 общата издръжка на общообразователните училища за съответната 

финансова година/:  

 - текущи ремонти 

 - разходи за вода, горива, ел.енергия 

 - външни услуги 

 - работно облекло 

 - учебни и научно-изследователни разходи 

 - поевтиняване на храна 

 - осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 

 - командировки 

 - други разходи 

  

   Стипендии  

  Придобиване на дълготрайни материални активи /оборудване, 

компютърна техника, съоръжения/  

  - собствени приходи от международни проекти 

  - приходи от такса за обучение на чуждестранни ученици 

  - приходи от отдаване под наем на публична общинска собственост за 

образователни цели. 

  

 Средствата за: 



 1) Охрана на общински и учебни заведения 

 2) Програма за квалификация на педагогическите кадри 

 3) Аварийни ремонти 

  

 се залагат в дейност 322 "Общообразователни училища", филиал 

"Образование". 

   Принципите за разпределение подлежат на актуализация при промяна 

на нормативната уредба и всички законови разпоредби съпътстващи 

приемането на бюджета за 2007 г. 

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

  

   4535-5.  По предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД-6-

9302(100)/27.11.2006 г., на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински 

съвет Варна одобрява създаването на отдел "Бюджет и МТБ в 

образованието" към Дирекция "Образование", при Община Варна, като за 

целта се разкрива една щатна бройка за длъжността началник отдел 

"Бюджет и МТБ в образованието" в структурата на общинска 

администрация. 

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

  

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  

 



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  шеста  от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

   - следприватизационен контрол по договор № ОС-3-

9200(30)/11.06.2003 г.; 

   - следприватизационен контрол относно определяне на комисия за 

проверка на ангажиментите по приватизационен договор от 2002 г.; 

   - утвърждаване на лицензирани оценители за изготвяне на 

приватизационни оценки на предложените за приватизация обекти и 

провеждане на нов конкурс само за юристи; 

   - приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на обект с открита процедура за 

приватизация по Годишния план за приватизация за 2006 г. - дяловото 

участие на община Варна във "ВАРНА ШЕЛЕ-ЕКОСЕРВИЗ"-ООД; 

   - приемане на метод и условия за приватизация на обект с открита 

процедура за приватизация по Годишния план за приватизация за 2006 г. - 

дяловото участие на община Варна във "ВАРНАШЕЛЕ-ЕКОСЕРВИЗ"-ООД; 

   - финализиране на приватизационни процедури по решения на ОбС № 

 4332-3(46)/11.10.2006 г.и № 4333-3(46)/11.10.2006 г. 

Докл.: Д. ГАБРОВСКА - Председател на Комисия за 

приватизация  следприватизационен контрол_ 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 42 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4536-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.3 от ЗПСК 

 във връзка със свое решение №4253-8/44/02.08.2006г. и приватизационен 

 договор №ОС-3-9200/30/ 11.06.2003г., Общински съвет - Варна реши: 

  Приема изпълнението на поетите задължения с приватизационен 

договор № ОС-3-9200/30/11.06.2003 г. на купувача ЕТ"ПТПТ - Георги 

Григоров - Гриша" за имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.Дружба, 



кв."Аспарухово", ул."Мара Тасева" и представляващ сграда със застроена 

площ 475,00кв.м. - етажи 2, конструкция масивна; едноетажна пристройка 

към основната сграда със застроена площ 25.50кв.м. и комин на бетонова 

основа и помещение към него със застроена площ 29.40кв.м. - при граници 

на имота - ул."Мара Тасева", 2 МЖБ, тревни площи, 3 МЖБ, по отношение 

на инвестиции в размер на 250 000лв и осигуряване на седем работни места, 

съгласно протокол на комисията за следприватизационен контрол. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4537-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.3 от ЗПСК 

във връзка с подадена молба №ОС-2-9200/72/17.11.2006г. от "Ваком" ЕООД 

и приватизационен договор №ОС-2-9200/72/06.11.2002г., Общински съвет - 

Варна реши: 

  Определя комисия за следприватизационен контрол на поетите с 

приватизационен договор №ОС-2-9200/72/06.11.2002г. задължения на 

купувача "Ваком" ЕООД в състав: председател - Диана Габровска, членове: 

Росица Георгиева, Снежана Донева, Светлан Златев, Георги Ташков, 

Красимир Маринов и Петко Бойновски. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4538-6.  На основание чл.6 и чл.6.1. от Правилник за дейността на 

комисията за приватизация и следприватизационен контрол и свое решение 

№4334-3/46/ 11.10.2006г., Общински съвет-Варна утвърждава лицензирани 

оценители за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за 

приватизация обекти, както следва: 

 1) ЕТ "Ренита - Таня Панайотова" 

 2) ЕТ "Макен - Марин Михайлов" 

 3) Пенка Йорданова Димитрова 

 4) Петка Димитрова Христова 

 5) "Галакт" ООД 

 6) Цветана Георгиева Ангелова 

 7) Живко Борисов Баев 

 8) Людмил Иванов Велинов 

 9) Нелияна Иванова Иванова 

 10) Кичка тодорова Станева 

 11) Консорциум "Бизнес консулт - BG" 

 12) "Димитров консулт" ООД 

 13) Донка Димова Михайлова 

 14) Цвета Василева Вълчева 

 15) "Имилекс" ООД 

 16) "Форум" ООД. 



  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4539-6.  На основание чл.6 и чл.6.1. от Правилник за дейността на 

комисията за приватизация и следприватизационен контрол, Общински 

съвет-Варна приема "Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по 

документи и събеседване за избор на  правоспособни юристи  за изготвяне 

на правни анализи", както следва: 

  

1. Да се проведе конкурс по документи и събеседване за избор до 20  

правоспособни юристи  за изготвяне на правни анализи на предложените за 

приватизация обекти. 

2.  Конкурсът да бъде обявен в един местен вестник. 

3.  Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 

  а/ да имат завършено висше юридическо образование 

  б/ да притежават юридическа правоспособност 

  в/ да имат минимум пет годишен опит в областта на изготвяне на 

правни анализи за недвижими имоти, движими вещи и предприятия, обект 

на разпоредителни сделки. 

  

  4.  Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да съдържа: 

  а/ заявление за участие 

  б/ диплом за завършено висше образование /юридическо/ - копие, 

заверено от кандидата 

  в/ документ за самоличност - копие, заверено от кандидата 

 г/ свидетелство за съдимост /оригинал/ 

  д/ документ за юридическа правоспособност - копие, заверено от 

кандидата 

  е/ служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/ 

  ж/ удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна 

от дирекция "Местни данъци" /оригинал/ 

  з/ удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за 

приходите /оригинал/ 

  и/ автореференция съдържаща: 

  

 · списък на правните анализи, изготвени от юриста 

 · доказателства за успешно приключили сделки по правни анализи, 

изготвени от юриста 

 · препоръки, включително от Община Варна за досега утвърдените. 

  



  5.  Комплектът документи да се представят до 16.30 часа в 14-дневен срок 

от публикуване на обявата в Канцеларията на Общински съвет-Варна, стая 

301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, при Началник на 

отдел "Канцелария на Общински съвет". 

  

  6.  Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в зала "37" на ІІ-я етаж в сградата 

на Община Варна в 5-дневен срок от изтичане на срока за подаване на 

документите за участие, от комисия в състав от пет души, а именно: 

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Диана Габровска 

  СЕКРЕТАР:  Петко Бойновски 

  ЧЛЕНОВЕ:   Росица Георгиева 

    Иван Иванов 

    Пламен Начков 

  

  7.  За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви доклад за 

утвърждаване с решение от Общински съвет-Варна до 20 правоспособни 

юристи. 

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

  

   4540-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, 

ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните 

оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, Общински 

съвет-Варна приема анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на предвиден за приватизация обект, 

както следва: 

  

1.  Анализ на правното състояние за дяловото участие на Община Варна във 

"Варна Шеле Екосервиз" ООД в размер на 34,85% /1 226 дяла/ от капитала 

на дружеството, изготвен от Кремена Петрова Ангелова - правоспособен 

юрист. 

  

2.  Информационен меморандум и приватизационна оценка за дяловото 

участие на Община Варна във "Варна Шеле Екосервиз" ООД в размер на 

34,85% /1 226 дяла/ от капитала на дружеството, изготвени от "Кронос" 

ООД - лицензиран оценител. 

  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4541-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.2, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.1, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 



свое решение №3772-7-1/42/09.06.2006г. за откриване на процедура за 

приватизация на дяловото участие на Община Варна във "Варна Шеле 

Екосервиз" ООД в размер на 34,85% /1 226 дяла/ от капитала на 

дружеството, Общински съвет-Варна реши: 

  

   І.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

дяловото участие на Община Варна във "Варна Шеле Екосервиз" ООД в 

размер на 34,85% /1 226 дяла/ от капитала на дружеството, при начална 

тръжна цена 1 900 000лв. 

  

   ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

съдържащи: 

  1.  Заявление за участие. 

  2.  Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

  3.  Информационен меморандум. 

  4.  Декларация за извършен оглед на обекта. 

  5.  Декларация за запознаване с тръжните условия. 

  6.  Декларация за конфиденциалност. 

  7.  Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и 

сведенията, представляващи служебна тайна. 

  8.  Стъпка за наддаване в размер на 190 000лв. 

  9.  Депозит в размер на 190 000лв. ,  платими по сметка IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

  10.  Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 

сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 2 

000лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: 

CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна до 16.30 

на 10-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

  11.  Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника 

и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 

етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

  12.  Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след 

представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 

15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". 

  13.  Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник" от 10.00 часа в зала "37" в сградата на 

Община Варна. 



  14.  Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически 

и физически лица, подали следните документи: 

 14.1. заявление за участие; 

 14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал/ и 

документ за самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/; 

 14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 190 000лв., платими 

по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна /оригинал/. 

 14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 2 

000лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: 

CECBBGSF при "Централна кооперативна банка" АД, клон Варна 

/оригинал/. 

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

 14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от 

дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 

 14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

 сметка от съответното подразделение на Националната агенция 

заприходите /оригинал/; 

 14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

 14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 

 14.10. декларация за конфиденциалност; 

 14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 

и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

 14.12. декларация за данъчна регистрация - копие заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция за приходите и БУЛСТАТ - 

удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал /за юридически лица/ 

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

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - 

оригинал /за юридически лица/; 

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

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 15.  Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

 15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен денот обнародването на 

решението в "Държавен вестник"; 

 15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

 15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

 15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14 документи. 

  16.  Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

  



 16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

 16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията 

 на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

  

   ІІІ.  Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател - Пламен Начков, членове: Росица 

Георгиева, Снежана Донева, Аврам Тодоров, Иван Иванов, Ради Радев, 

Красимир Маринов, Тодор Мутафов и Петко Бойновски; резервни членове: 

Диана Габровска и Светлан Златев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 

Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 

комисията в размер на 100лв. 

  

   ІV.  Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 

 произхода на средствата и придружаващите я документи, 

съгласноНаредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 

от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 

органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 

провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 

непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 

сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 

предложил следващата по размер цена на търга. 

  

   V.  Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет - Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 

документация договор. 

  

   VІ.  Упълномощава Председателя на Общински съвет - Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата 

и придружаващите я документи и заплащане изцяло на достигнатата при 

търга цена. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4542-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, ал.3 и чл.36, ал.1, т.1от Наредбата за търговете и 

конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение №4332-

3/46/11.10.2006г. и изготвен протокол от 06.12.2006г., касаещ проведен 



публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в гр.Варна, ж.к."Младост" блок 155, ет.1 по АОС 

№3089/14.05.2004г. и представляващ помещение на първи етаж от 

шестнадесететажен жилищен блок, със застроена площ 53,41кв.м., както и 

0,7320% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, в 

качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна 

реши: 

  

  1.  Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

ИВАНКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА - ЕГН:……….. и лична карта 

№190554726, издадена на 04.05.2005г. от МВР - Варна. 

  

  2.  Общински съвет - Варна упълномощава Председателя на Общински 

съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото 

решение, утвърденият договор за приватизация - част от тръжната 

документация - на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ж.к."Младост" блок 155, ет.1 по АОС №3089/14.05.2004г. и представляващ 

помещение на първи етаж от шестнадесететажен жилищен блок, със 

застроена площ 53,41кв.м., както и 0,7320% идеални части от общите части 

на сградата и правото на строеж с ИВАНКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА - 

ЕГН:………… и лична карта №190554726, издадена на 04.05.2005г. от МВР 

- Варна, при заплащане на цена в размер на 40 000лв. /четиридесет хиляди 

лева/, платима преди сключване на договора, без използване на други 

законни платежни средства и след представяне на декларация за произход 

на средствата. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4543-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, ал.3 и чл.36, ал.1, т.1от Наредбата за търговете и 

конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение №4333-

3/46/11.10.2006г. и изготвен протокол от 06.12.2006г., касаещ проведен 

публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Стефан Стамболов" №24 по АОС 

№763/24.07.1998г. и представляващ гараж №6 със застроена площ 

17,16кв.м., 10,9878% идеални части от общите части и правото на строеж, в 

качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна 

реши: 

   1.  Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЯНАКИЕВ - ЕГН:……….. и лична карта №108755539, 

издадена на 15.05.2000г. от МВР - Варна. 

  



   2.  Общински съвет - Варна упълномощава Председателя на 

Общински съвет да подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на 

настоящото решение, утвърденият договор за приватизация - част от 

тръжната документация - на общински нежилищен имот, находящ се в гр. 

Варна, ул. "Стефан Стамболов" № 24 по АОС №763/24.07.1998г. и 

представляващ гараж №6 със застроена площ 17,16кв.м., 10,9878% идеални 

части от общите части и правото на строеж с ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ 

ЯНАКИЕВ - ЕГН:…….. и лична карта №108755539, издадена на 

15.05.2000г. от МВР - Варна, при заплащане на цена в размер на 10 000лв. 

/десет хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без използване 

на други законни платежни средства и след представяне на декларация за 

произход на средствата. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

 

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  седма  от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство" относно: 

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

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 8, със застроена площ 

18,00 (осемнадесет) кв.м., представляващо 1,8694% (едно цяло осем хиляди 

шестстотин деветдесет и четири десетохилядни процента) идеални части от 

правото на строеж върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот VІ-за 

търговски комплекс (шест) - целия с площ 4180,00 (четири хиляди сто и 

осемдесет) кв.м., в кв.12 (дванадесет) по плана на ЖК "Вл.Варненчик" І 

(първи) микрорайон - гр.Варна на ЕТ "ТРИАДА-Данаил Трифонов" 

гр.Варна, по АОС № 2266/18.01.2002 г.; 

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

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 45, със застроена площ 

18,00 (осемнадесет) кв.м., представляващо 1,87% (едно цяло осемдесет и 

седем стотни процента) идеални части от правото на строеж върху 

общинска земя - Урегулиран поземлен имот VІ-за търговски комплекс 

(шест) - целия с площ 4180,00 (четири хиляди сто и осемдесет) кв.м., в кв.12 

(дванадесет) по плана на ЖК "Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - 

гр.Варна, на Диан Генчев Тодоров ЕГН…………., по АОС 

№2266/18.01.2002 г.; 

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

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 88 в ТК"Супер 59", със 

застроена площ 15,00 (петнадесет) кв.м., представляващо 8,57%(осем цяло и 

петдесет и седем стотни процента) идеални части от правото на строеж 

върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот ІІ-за 

търговия и услуги (две) - целия с площ 175,00 (сто седемдесет и пет) кв.м., в 

кв.6 (шест) по плана на ЖК"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 

ЕТ"ФАМ-Ивона Баракова" - гр.Варна, по АОС № 2330/15.04.2002 г.; 

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

 съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 13-б (тринадесет-б) в 

ТК"Супер 59", със застроена площ 16,40 (шестнадесет цяло и четиридесет 

стотни) кв.м., представляващо 3,94%(три цяло деветдесет и четири стотни 

процента) идеални части от правото на строеж върху общинска земя, 



представляваща Урегулиран поземлен имот ІХ-за търговия, услуги и 

обществено хранене (девет) - целия с площ 885,00 (осемстотин осемдесет и 

пет) кв.м., в кв.6 (шест) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - 

гр.Варна, на ЕТ"Маджарова-Нели Петрова"-гр.Варна, по АОС № 

2334/15.04.2002 г.; 

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

съществуваща едноетажна сграда-търговски обект № 47 в ТК"Супер 59", със 

застроена площ 30,00 (тридесет) кв.м., представляващо 10,03%(десет цяло и 

три стотни процента) идеални части от правото на строеж върху общинска 

земя, представляваща Урегулиран поземлен имот ІІ-за търговия и услуги 

(две) - целия с площ 299,00 (двеста и деветдесет и девет) кв.м., в кв.5 (пет) 

по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна на ЕТ"ИЗАЛ-

ДАНАИЛ ГАНЧЕВ"-гр.Варна - представлявано от Данаил Цветанов Ганчев, 

по АОС №2320/15.04.2002 г.; 

   - даване на съгласие да се деактува в полза на Община Варна имот - 

публична държавна собственост, представляващ Социално учебно-

професионално заведение "Анастасия д-р Железкова", находящо се на ул. 

"Петко Стайнов" № 7, УПИ ІV, кв. 7, по плана на 26 м.р., с АДС /публична/ 

№ 2906/15.02.2000 г. След придобиване на имота от Община Варна, същият 

да бъде актуван като публична - общинска собственост; 

   - даване на съгласие за подписване на анекс към Договор № Д-2-

9200/604/26.08.2002 г., сключен между Община Варна и "Агенция за 

социално подпомагане" - София за учредено безвъзмездно право на 

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

ул. "Георги Раковски" № 62, 13-п.р., кв. 508, УПИ І- за жил. строителство, 

магазини, подз., гаражи и спортна площадка, представляващ сграда със 

застроена площ 186,10 кв.м.; 

   - учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 

 общинска собственост, находящ се в гр. Варна , ул. "Георги Раковски" № 

 62, 13-п.р., кв. 508, УПИ І- за жил. строителство, магазини, подз., гаражи и 

спортна площадка, представляващ сграда със застроена площ 186,10 кв.м. - 

предмет на АОС № 3744/22.03.2006 г., в полза на Сдружение "Национален 

център за социална рехабилитация", за срок на Договора за възлагане на 

социални услуги № Д-6-9200/1160/29.09.20096 г., но не повече от три 

години; 

   - учредяване на безвъзмездно право на ползване върху движима вещ - 

общинска собственост, представляващ павилион № 12, находящ се в гр. 

Варна, ул. "Хризантема" с площ 18,84 кв.м. в полза на Областна дирекция 

"Полиция" - Варна за нуждите на ІІ РПУ, за срок от 10 години; 

   - даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

Варна и Добрил Димов Николов, ЕГН ………… и Галя Петкова Николова 

по отношение на 90 кв.м. ид.ч. от УПИ XXXІІ-351 целия с площ 820 кв.м., 



при граници на имота: УПИ XXXІІІ-350, УПИ XXVІІ-352, УПИ XXVІІІ-

353, УПИ XXXІ-355, ул. "Д-р Липов"; 

   - възлагане на Кмета Община Варна да проведе конкурс за отдаване 

под наем по реда на Наредбата по чл. 8 от ЗОС на част от имот-публична 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Роза", 25-ти п.р., ОУ 

"Ангел Кънчев", представляващ четириетажна училищна сграда, състояща 

се от четири блока с обща застроена площ 2426 кв.м. и земя с площ 10710 

св.м. - предмет на АОС № 603/19.02.1998 г.; 

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

3-9200/556/14.06.2005 г., сключен с Асоциация за психосоциална защита 

"Адаптация" за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 23, ет. 2, 

представляващ апартамент № 8, актуван с АОС 2404/15.08.2002 г., за 

удължаване на срока на договора на 6 години, считан от датата на 

сключване на Договор за наем № Д-3-9200/556/14.06.2005 г.; 

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

 отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ж.к "Чайка" № 170, 19-п.р, пл. 19, представляващ масивна 

едноетажна сграда със застроена площ 95 кв.м., изба с площ 45 кв.м. и 

масивна едноетажна сграда /склад/ със застроена площ 55 кв.м. - предмет на 

АОС № 2469/23.12.2002 г. с наемател Сдружение "Център за социални 

услуги - Варна", за срок от 5 години; 

   - прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ул. "Народни 

будители", бл. 49, ет. 9, ап.142 - гарсониера от фонд "Резервен" във фонд 

"Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди"; 

   - даване на съгласие за продажба чрез търг срещу цена, 

представляваща определен на търга процент от РЗП на жилищна сграда, 

предвидена за изграждане в имот представляващ УПИ V-4, находящ се наул. 

"Янкул Войвода" № 46, кв.487, по плана на 13-ти п.р. на гр.Варна, целият с 

площ 251кв.м, актуван с Акт за частна Общинска собственост 

№918/15.12.1998 г.; 

   - даване на съгласие за продажба чрез явен търг срещу цена 

представляваща определен от търга процент от РЗП на жилищна сграда, 

предвидена за изграждане в имоти, представляващи: УПИ XІV с площ 280 

кв.м., ведно със сграда с площ 114 кв.м., находящ се на ул. "Полк. 

Свещаров" № 24, кв. 623, по плана на 5-ти п.р., описан в АЧОС № 2379/2002 

г. и УПИ XXVІ с площ 315 кв.м., ул."Полк. Свещаров" № 24, кв. 623, по 

плана на 5-ти п.р., описан в АЧОС № 2375/2002 г. ; 

   - даване на съгласие да бъде допусната процедура за прекратяване на 

съсобственост чрез продажба на земя - общинска собственост, 

представляваща 82,38 кв.м. идеални части от Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІІ-гаражи = ПИ 15 - целия с площ 227,00 кв.м., при граници на целия 



имот: ул."Баба Тонка", ул."Неофит Бозвели",УПИ ІІ-за трафопост, в кв.340, 

по плана на 9 подрайон - гр.Варна, по Акт за общинска собственост 

№1967/20.12.2005 г.; 

   - възлагане на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за 

отдаване под наем на следните временни павилиони-общинска собственост: 

   1. Павилиони №№ 13, 18 и 21, находящи се в гр. Варна, ул. 

"Хризантема", поставени на основание Разрешение за строеж 

№328/09.10.1997г. и въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 

54/27.02.1998г.; 

   2. Павилиони №№ 9, 19, 20, 21 и 25, находящи се в гр. Варна, ул. 

"Войнишка", поставени на основание Разрешение за строеж 

№393/20.11.1997г. и въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 

335/11.08.1998г;   

 3. Павилиони №№ 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 83 и 84, находящи 

се в гр. Варна, ж.к. "Младост, търговски комплекс "Младост І" ( зад 

Мебелна палата), поставени на основание Разрешение за строеж 

№131/11.12.1996г. и въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 

274/09.10.1997 г. 

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

отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. "Генерал Столетов", вх. 65, кв. 673, 2-ри м.р., представляващ 

подблокова част на 7-етажен жилищен блок с площ 46,02 (четиридесет и 

шест цяло и две стотни) кв.м., състояща се от две работни помещения, 

помощно помещение и санитарен възел - предмет на АОС № 

60/10.02.1997г., с наемател Българо-гръцко дружество "Одесос"-Варна за 

срок от 5 (пет) години; 

   - обявяване за публична общинска собственост имот-частна общинска 

собственост, находящ се в с. Звездица, ПИ №363, кв. 9 /Детска градина/, 

представляващ сграда-Детска градина (т.1 по АОС №2279/2002г.) с обща 

застроена площ 235 кв.м.; сграда (т.2 по АОС №2279/2002г.) с обща 

застроена площ 115 кв.м. и земя с площ 6470 кв.м.- предмет на АОС № 

2279/28.02.2002 г.; 

   - възлагане на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за 

отдаване под наем на част от имот-общинска собственост, находящ се в с. 

Звездица, ПИ №363, кв. 9 /Детска градина/, представляващ сграда-Детска 

градина (т.1 по АОС №2279/2002г.) с обща застроена площ 235 кв.м.; сграда 

(т.2 по АОС №2279/2002г.) с обща застроена площ 115 кв.м. и земя с площ 

6470 кв.м.- предмет на АОС № 2279/28.02.2002 г., а именно: лекарски 

кабинет в сграда (т.2 по АОС №2279/2002г.), състоящ се от кабинет, 

чакалня, битовка, сервизни помещения и склад с обща площ 41,93 кв.м.; 

   - даване на съгласие да се ликвидира съсобствеността върху УПИ № 

ХХІХ-2589, кв.5, в местността "Вилите" по плана на гр.Варна целия с площ 



от 832.00кв.м. За описания имот е съставен Акт за частна Общинска 

собственост №3746/22.03.2006 год.; 

   - даване на съгласие да се извърши ликвидиране на съсобственост 

върху УПИ VІ, отреден "за дърводелска работилница", находящ се в кв. 62, 

по плана на 7-ми п.р. на гр. Варна целият с площ 618 кв.м., описан в АОС № 

3782/07.04.2006 г., като се заменят като предаваеми части по регулация 

срещу 43 кв.м. собственост на Недко Калчев, попадащи в съседният 

Общински имот УПИ V, описан в АОС № 3307/2005 г., както и да бъдат 

доплатени от Недко Калчев 25 кв.м. от УПИ VІ, "за дърводелска 

работилница", съгласно данни от цифров модел на кадастралният план на 7-

ми п.р. в размер на 3 359.00 лв.; 

   - изваждане от фонд "Продажби" имот-частна общинска собственост, 

находящ се гр. Варна, ул. "Драва Соболч" № 7а, 6-ти п.р., кв. 658, 

представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 63 кв.м., 

състоящи се две стаи и тоалет на всеки етаж - предмет на АОС № 

1959/18.12.2000 г.; 

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

отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. "Драва Соболч" № 7а, 6-ти п.р., кв. 658, представляващ масивна 

двуетажна сграда със застроена площ 63 кв.м., състояща се от две стаи и 

тоалет на всеки етаж - предмет на АОС № 1959/18.12.2000 г., с наемател 

Фондация "Вяра, надежда, любов", за срок от 5 (пет) години; 

 - прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к "Младост", 

бл.115, вх. 11, ет.11, ап.54 - двустайно от фонд "Резервен" във фонд 

"Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди"; 

  - прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ул. "Македония" 

№ 157, ет.1, ап.3 - тристайно от фонд "Резервен" във фонд "Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди"; 

  - промяна предназначението на 34 бр. жилища от фонд "Жилища за 

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

"Жилища за продажба"; 

  - създаване на комисия за разглеждане на офертите от банки за 

предоставяне на кредит на "Пазари"-ЕООД. 

Докл.: Пл. НАЧКОВ - Председател 

ПК "Собственост и стопанство" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  



   4544-7.  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. № ОСР-4-

9901/17/27.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-

търговски  обект № 8,  със застроена площ 18,00 (осемнадесет) кв.м., 

представляващо 1,8694% (едно цяло осем хиляди шестстотин деветдесет и 

четири десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж върху 

общинска земя - Урегулиран поземлен имот VІ-за търговски комплекс 

(шест) - целия с площ 4180,00 (четири хиляди сто и осемдесет) кв.м., в кв.12 

(дванадесет) по плана на ЖК "Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - 

гр.Варна на ЕТ"ТРИАДА-Данаил Трифонов"-гр. Варна, по АОС № 

2266/18.01.2002г. 

  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 

2600,00 (две хиляди и шестстотин) лева без ДДС, която е определена от 

лицензиран експерт-оценител. 

  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4545-7.  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. № РД-5-

94.Д/180/27.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-

търговски  обект № 45 , със застроена площ 18,00 (осемнадесет) кв.м., 

представляващо 1,87% (едно цяло осемдесет и седем стотни процента) 

идеални части от правото на строеж върху общинска земя - Урегулиран 

поземлен имот VІ-за търговски комплекс (шест) - целия с площ 4180,00 

(четири хиляди сто и осемдесет) кв.м., в кв.12 (дванадесет) по плана на ЖК 

"Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна, на Диан Генчев Тодоров 

ЕГН……….., по АОС № 2266/18.01.2002г. 

  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 

2530,00(две хиляди петстотин и тридесет) лева без ДДС, която е определена 

от лицензиран експерт-оценител. 

  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  



   4546-7.  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. №ОСР-4-

94.И/37/27.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-

търговски  обект № 88  в ТК"Супер 59", със застроена площ 15,00 

(петнадесет) кв.м., представляващо 8,57%(осем цяло и петдесет и седем 

стотни процента) идеални части от правото на строеж върху общинска земя, 

представляваща Урегулиран поземлен имот ІІ-за търговия и услуги (две) - 

целия с площ 175,00 (сто седемдесет и пет) кв.м., в кв.6 (шест) по плана на 

ЖК"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на ЕТ"ФАМ-Ивона 

Баракова" - гр.Варна, по АОС № 2330/15.04.2002г. 

  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 

3290,00 (три хиляди двеста и деветдесет) лева без ДДС, която е определена 

от лицензиран експерт-оценител. 

  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

  4547-7.  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. №РД-5-

94.Н/143/27.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-

търговски  обект № 13-б  (тринадесет-б) в ТК"Супер 59", със застроена 

площ 16,40 (шестнадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м., представляващо 

3,94%(три цяло деветдесет и четири стотни процента) идеални части от 

правото на строеж върху общинска земя, представляваща Урегулиран 

поземлен имот ІХ-за търговия, услуги и обществено хранене (девет) - целия 

с площ 885,00 (осемстотин осемдесет и пет) кв.м., в кв.6 (шест) по плана на 

ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на ЕТ"Маджарова-Нели 

Петрова"-гр.Варна, по АОС №2334/15.04.2002г. 

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

3565,00 (три хиляди петстотин шестдесет и пет) лева без ДДС, която е 

определена от лицензиран експерт-оценител. 

   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  



   4548-7.  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. №ОСР-4-

9901/45/27.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

учредено възмездно право на строеж за съществуваща едноетажна сграда-

търговски  обект № 47  в ТК "Супер 59", със застроена площ 30,00 

(тридесет) кв.м., представляващо 10,03%(десет цяло и три стотни процента) 

идеални части от правото на строеж върху общинска земя, представляваща 

Урегулиран поземлен имот ІІ-за търговия и услуги (две) - целия с площ 

299,00 (двеста и деветдесет и девет) кв.м., в кв.5 (пет) по плана на ЖК 

"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна на ЕТ"ИЗАЛ-ДАНАИЛ 

ГАНЧЕВ"-гр.Варна - представлявано от Данаил Цветанов Ганчев, по АОС 

№ 2320/15.04.2002г. 

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

6570,00 (шест хиляди петстотин и седемдесет) лева без ДДС, която е 

определена от лицензиран експерт-оценител. 

  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4549-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

100, ал. 1 от ППЗДС/ДВ Бр. № 78/26.09.2006 г./ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх. № РД-5-0600/425/10.11.2006 г., Общински съвет 

Варна дава съгласие да се деактува в полза на Община Варна имот - 

публична държавна собственост, представляващ Социално учебно-

професионално заведение  "Анастасия д-р Железкова",  находящо се на ул. 

"Петко Стайнов" № 7, УПИ ІV, кв. 7, по плана на 26 м.р., с АДС /публична/ 

№ 2906/15.02.2000 г. След придобиване на имота от Община Варна, същият 

да бъде актуван като публична - общинска собственост. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4550-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № Д-2-9200/604/29.11.2006 г.,Общински 

съвет - Варна дава съгласие за подписване на анекс към Договор № Д-2-

9200/604/26.08.2002 г., сключен между Община Варна и  "Агенция за 

социално подпомагане" - София  за учредена безвъзмездно право на 

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

ул. "Георги Раковски" № 62, 13-п.р., кв. 508, УПИ І- за жил. строителство, 

магазини, подз., гаражи и спортна площадка, представляващ сграда със 

застроена площ 186,10 кв.м., състояща се от: 



  

 · полуподземен етаж със застроена площ 147,57 кв.м.; 

 · първи етаж със застроена площ 186,10 кв.м.; 

 · втори етаж със застроена площ 204,26 кв.м.; 

 · трети етаж със застроена площ 204,26 кв.м. 

  

 за промяна в Раздел І "Предмет на договора", като т. 1 е със следния текст: 

"Община Варна учредява на "Агенция за социално подпомагане" - София 

безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, 

находящ се в гр. варна , ул. "Георги Раковски" № 62, 13-п.р., кв. 508, УПИ І - 

за жил. строителство, магазини, подз., гаражи и спортна площадка, 

представляващ сграда със застроена площ 186,10 кв.м. 

 - предмет на АОС № 3744/22.03.2006 г., а именно: трети етаж със 

застроена площ 204,26 кв.м." 

  Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 

договора. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 36, против - 0, въздържали се - 4, отсъстват - 11/ 

  

   4551-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

 ал. 5 от ЗОС и чл. 107, 108 от НРПУРОИ и във връзка с Договор за 

възлагане на социални услуги № Д-6-9200/1160/29.09.20096 г., и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-2-9200/604/29.11.2006 г., 

Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху 

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

Раковски"   № 62,  13-п.р., кв. 508, УПИ І- за жил. строителство, магазини, 

подз., гаражи и спортна площадка, представляващ сграда със застроена 

площ 186,10 кв.м. - предмет на АОС № 3744/22.03.2006 г., а именно: 

 · полуподземен етаж със застроена площ 147,57 кв.м.; 

 · първи етаж със застроена площ 186,10 кв.м.; 

 в полза на  Сдружение "Национален център за социална рехабилитация ", за 

срок на Договора за възлагане на социални услуги № Д-6-

9200/1160/29.09.20096 г., но не повече от три години. 

   Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно право на ползване. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 35, против - 1, въздържали се - 2, отсъстват - 13/ 

  

   4552-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 

ал. 5 от ЗОС и чл. 107, 108 от НРПУРОИ, § 4 от ПРЗ на ПМС № 

255/10.10.1996 г., чл. 12, ал. 1 от "Инструкция № І-41 от 25.03.2003 г. за 

дейността на районните и младши районните инспектори на националната 

полиция" и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-2-



9200/604/29.11.2006 г.,Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно 

право на ползване върху движима вещ - общинска собственост, 

представляващ  павилион № 12 , находящ се в гр. Варна, ул. "Хризантема" с 

площ 18,84 кв.м. в полза на  Областна дирекция "Полиция" - Варна за 

нуждите на ІІ РПУ,  за срок от 10 години. 

  Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно право на ползване. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 35, против - 1, въздържали се - 6, отсъстват - 9/ 

  

   4553-7.  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 връзка с чл. 97 от НРПУРОИ и 

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

9100/579/10.11.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се 

прекрати съсобствеността между Община Варна и Добрил Димов Николов, 

ЕГН………. и Галя Петкова Николова по отношение на 90 кв.м. ид.ч. от 

УПИ XXXІІ-351 целия с площ 820 кв.м., при граници на имота: УПИ 

XXXІІІ-350, УПИ XXVІІ-352, УПИ XXVІІІ-353, УПИ XXXІ-355,  ул. "Д-р 

Липов".  

   За гореописания имот има съставен АЧОС № 3817/07.04.2006 г. 

  Прекратяването на съсобственост да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна, представляваща 90 кв.м. ид.ч. от УПИ XXXІІ-351 

целия с площ 820 кв.м., по пазарна цена за сумата от 2 850,00 лева без ДДС, 

определена от лицензиран експерт-оценител. 

  Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4554-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 8 и чл. 7 от НРПУРОИ и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-9302/95/16.11.2006 г., Общински 

съвет - Варна възлага на Кмета Община Варна да проведе конкурс за 

отдаване под наем по реда на Наредбата по чл. 8 от ЗОС на част от имот-

публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна,  ул. "Роза",  25-ти 

п.р.,  ОУ "Ангел Кънчев",  представляващ четириетажна училищна сграда, 

състояща се от четири блока с обща застроена площ 2426 кв.м. и земя с 

площ 10710 св.м. - предмет на АОС № 603/19.02.1998 г., а именно: бюфет с 

площ 54 кв.м., разположен на І - ви етаж на блок "Б" от сградата на 

училището. 

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

стартова наемна цена 525,40 лева без ДДС, определена съгласно чл. 3 от 



"Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за 

отдаване под наем на общински нежилищни имоти" 

  В конкурсната комисия да бъде включен представител от  ОУ "Ангел 

Кънчев".  

  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 33, против - 0, въздържали се - 8, отсъстват - 10/ 

  

   4555-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ЗОС и 

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

Община Варна с вх. № Д-5-9200/556/13.10.2006 г., Общински съвет - Варна 

дава съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № Д-3-

9200/556/14.06.2005 г., сключен с Асоциация за психосоциална защита  

"Адаптация"  за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 406, вх. 23, ет. 2, 

представляващ апартамент № 8, актуван с АОС 2404/15.08.2002 г., за 

удължаване на срока на договора на 6 години, считан от датата на 

сключване на Договор за наем № Д-3-9200/556/14.06.2005 г. 

  Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 

договора. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 40, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 10/ 

  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

   4556-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.50 от 

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

Община Варна с вх. № ОБС-6-9907/1/14.07.2006 г., Общински съвет - Варна 

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

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

"Чайка" № 170 , 19-п.р, пл. 19, представляващ масивна едноетажна сграда 

със застроена площ 95 кв.м., изба с площ 45 кв.м. и масивна едноетажна 

сграда /склад/ със застроена площ 55 кв.м. - предмет на АОС № 

2469/23.12.2002 г. с наемател  Сдружение "Център за социални услуги - 

Варна", за срок от 5 години. 

  Месечната наемна цена се определя на 219,47 лева без ДДС, 

определена съгласно чл. 6 и чл. 10 от "Методика за определяне на стартови 

базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 

нежилищни имоти" 

   Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор за наем 

със Сдружение "Център за социални услуги - Варна".  



/резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 3, против - 13, въздържали се - 19, отсъстват - 16/ 

  Решението не се приема.  

  

   4557-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

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

94.З/48/08.11.2006 г., Общински съвет - Варна прехвърля жилище, находящо 

се в гр. Варна, ул. "Народни будители", бл. 49, ет. 9, ап.142 - гарсониера от 

фонд  "Резервен"  във фонд  "  Жилища за настаняване под наем на граждани 

с установени жилищни нужди  ".  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4558-7.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и 

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

9200/1290/01.12.2006 г., Общински съвет Варна дава съгласие за продажба 

чрез търг срещу цена, представляваща определен на търга процент от РЗП 

на жилищна сграда, предвидена за изграждане в имот представляващ  УПИ   

V  -4 , находящ се на  ул."Янкул Войвода" № 46,  кв.487, по плана на 13-ти 

п.р. на гр.Варна, целият с площ 251кв.м, актуван с Акт за частна Общинска 

собственост  №918/15.12.1998г.,  при следните 

  

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

  

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

 юридически лица, които:  

 · Нямат задължения към национално осигурителните фондове; 

 · Нямат задължения към Община Варна 

 · Да имат годишен оборот за последните 3 /три/ години не по-малко от 5 

 /пет/ млн.лв. годишно. 

  

  ІІ.За участие в търга са необходими следните документи:  

 · Заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 

документи 

 · Актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически и 

еднолични търговци /оригинал/. 

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

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 

 - оригинал /за юридически лица/. 

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

 представляващи юридическите лица /оригинал/. 



  · Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на Нац. Агенция по приходите 

/оригинал/. 

 · Удостоверение за липса задължения за публични вземания към Община 

Варна от Дирекция "Местни данъци"; 

 · Служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/. 

 · Заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за 

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

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

 · Декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия 

 · Декларация за извършен оглед на обекта 

 · Декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с 

участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

 · Платежен документ за внесен депозит в размер на 23 840.00 лева. По 

IBAN BG36 CECB 9790 3362 1500 00, при "ЦКБ" АД клон Варна, BIC 

CECBBGSF на Община Варна. 

 · Платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава 

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

1000.00/хиляда/ лева, с включен ДДС, платима по IBAN BG40 CECB 9790 

8462 1500 00, код за вид плащане 48007, при "ЦКБ" АД клон Варна, 

CECBBGSF на Община Варна. 

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

размер на 28% от разгънатата застроена площ на бъдещата сграда при 

справедлива пазарна стойност на имота в размер на 238 400 лева без ДДС. 

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

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

  

   4559-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

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

Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/106/12.12.2006 г., Общински 

съвет - Варна дава съгласие за продажба явен търг срещу цена 

представляваща определен от търга процент от РЗП на жилищна сграда, 

предвидена за изграждане в имоти, представляващи: УПИ XІV с площ 280 

кв.м., ведно със сграда с площ 114 кв.м., находящ се на  ул."Полк. 

Свещаров" № 24,  кв. 623, по плана на 5-ти п.р., описан н АЧОС № 

2379/2002 г. и УПИ XXVІ с площ 315 кв.м., ул."Полк. Свещаров" № 24, кв. 

623, по плана на 5-ти п.р., описан в АЧОС № 2375/2002 г. при следните 

  



ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

  

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

 юридически лица, които:  

 · Нямат задължения към национално осигрителните фондове; 

 · Нямат задължения към Община Варна 

  ІІ. За участие в търга са необходими следните документи:  

 · Заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 

документи 

 · Актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически и 

еднолични търговци /оригинал/. 

 · Съдебно удостоверение, че ни е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 

 - оригинал /за юридически лица/. 

 · Свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващии 

представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 · Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка 

от съответното подразделение на Нац. Агенция по приходите /оригинал/. 

 · Удостоверение за липса задължения за публични вземания към Община 

Варна от Дирекция "Местни данъци"; 

 · Служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/.  

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

 · Декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия 

 · Декларация за извършен оглед на обекта 

 · Декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с 

участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

 · Платежен документ за внесен депозит в размер на 31 430 лева, платими в 

IBАN: BG36CECB9790903362150000 и BIC CECBBGSF при "Централна 

кооперативна банка" АД- клон Варна. 

 · Платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава 

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

1000 (хиляда) лева, платима IBАN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC 

CECBBGSF и код за вид плащане: 44 40 00 при "Централна кооперативна 

банка" АД- клон Варна. 

  

  Приема начален процент обезщетение в полза на Община Варна в 

размер на 25% от разгънатата застроена площ на бъдеща сграда с пазарен 

еквивалент на началния процент в размер на 314 300 лева. 

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

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

  

   4560-7.  На основание чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, по реда на чл.92 ал.5 и 

чл.97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

РД-5-9100/137/05.05.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъде 

допусната процедура за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 

земя - общинска собственост, представляваща 82,38 кв.м. идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-гаражи = ПИ 15 - целия с площ 227,00 

кв.м., при граници на целия имот:  ул."Баба Тонка", ул."Неофит Бозвели", 

УПИ ІІ-за трафопост, в кв.340, по плана на 9 подрайон - гр.Варна, по Акт за 

общинска собственост №1967/20.12.2005г., съсобствениците: Пейчо 

Стоянов Бояджиев ЕГН………. с постоянен адрес гр.Варна, Кристиян 

Иванов Иванов ЕГН……… с постоянен адрес гр.Варна, Станоя Рангелов 

Харалампиев ЕГН………. с постоянен адрес гр.Варна, Радослав Иванов 

Димитров ЕГН………. с постоянен адрес гр.Варна, Стоян Иванов Петков 

ЕГН……….. с постоянен адрес гр.Варна, Галина Желева Стоянова 

ЕГН………… с постоянен адрес гр.Варна, Виолета Стоянова Златева 

ЕГН………… с постоянен адрес гр.Варна, Галин Росенов Русев ЕГН………. 

с постоянен адрес гр.Варна, при квоти: по 3/21 ид.ч. за първите шест, 1/21 за 

седмия и 2/21 за осмия от гореизброените съсобственици. 

  Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата общо в размер 

на 37936,00 (тридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и шест) лева без 

ДДС, която е определена от лицензиран експерт-оценител. 

  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4561-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 55 от 

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

1000/355/16.11.2006 г., Общински съвет - Варна възлага на Кмета на 

Община Варна да проведе конкурс за отдаване под наем на следните 

временни павилиони-общинска собственост: 

  

  1.1. Павилиони №№ 13, 18 и 21, находящи се в гр. Варна,  ул. 

"Хризантема" , поставени на основание Разрешение за строеж 

№328/09.10.1997г. и въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 

54/27.02.1998г.; 

  



 1.2. Павилиони №№ 9, 19, 20, 21 и 25, находящи се в гр. Варна, ул . 

"Войнишка" , поставени на основание Разрешение за строеж № 

393/20.11.1997г. и въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 

335/11.08.1998г; 

  

 1.3. Павилиони №№ 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 83 и 84, 

находящи се в гр. Варна,  ж.к. "Младост , търговски комплекс "Младост І" ( 

зад Мебелна палата), поставени на основание Разрешение за строеж 

№131/11.12.1996г. и въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 

274/09.10.1997г. 

  

  Срокът за отдаване под наем на павилионите се определя на 3 (три) 

години, съгласно чл. 55, ал. 1 от НРПУРОИ, при стартови наемни цени, 

определени от независим лицензиран оценител, както следва: 
  

№ по ред Павилион № и местоположение предназначение Площ кв.м. Стартова месечна 
наемна цена лева 

Базар на 25-ти п.р. между ул. “Хризантема” и ул. “Ян Палах” 

1. Павилион № 13 Производство и услуги 18,84 31,00 

2. Павилион №18 търговия 18,84 80,00 

3. Павилион № 21 Адм. услуги 18,84 80,00 

Базар на  ул. “Войнишка”   

4. Павилион № 9 търговия 6,76 38,00 

5. Павилион № 19 търговия 7,70 43,00 

6. Павилион № 20 търговия 7,14 40,00 

7. Павилион № 21 търговия 8,11 45,00 

8. Павилион № 23 търговия 5,60 31,00 

Временен търговски комплекс “Младост-1” зад Мебелна палата 

9. Павилион № 69 и 70 търговия 14,78 75,00 

10. Павилион № 71 търговия 7,39 38,00 

11. Павилион № 72 търговия 7,39 38,00 

12. Павилион №№ 73 и 74 търговия 14,78 75,00 

13. Павилион № 75 търговия 7,39 38,00 

14. Павилион № 76 търговия 7,39 38,00 

15. Павилион № 78 Производство и услуги 7,39 15,00 

16. Павилион № 83 Производство и услуги 7,39 15,00 

17. Павилион № 84 търговия 7,39 38,00 

  

  Условия за участие в конкурса:  

 · нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното 

подразделение на Националната агенция по приходите; 

 · нямат задължения за публични вземания към Община Варна - Дирекция 

"Местни данъци"; 

 · нямат задължения към Община Варна; 

 · са представили комплексна инвестиционна програма за обновяване на 

обекта в полза на Община Варна за не по-малко от 500/петстотин/ лева; 

 · справка за размера на извършените подобрения от страна на кандидата в 

обекта. 



  

  За участие в конкурса са необходими следните документи:  

 · заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсни 

документи. 

 · актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически лица 

/оригинал/ и документ за самоличност за физически лица /копие, заверено от 

участника/. 

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

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 

 - оригинал /за юридически лица/. 

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

представляващи юридическите лица /оригинал/. 

 · удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка 

от съответното подразделение на Националната агенция по приходите; 

 · удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община 

Варна от Дирекция "Местни данъци"/оригинал/; 

 · служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/. 

 · декларация за данъчна регистрация - копие, заверено от съответното 

подразделение на Националната агенция по приходите ; 

 · удостоверение от Агенция по вписванията за регистрация по БУЛСТАТ 

/оригинал/. 

 · декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия. 

 · комплексна инвестиционна програма за обновяване на обекта в полза на 

Община Варна; 

 · декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с 

участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи. 

  

 · декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във връзка с 

участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи. 

 · платежен документ за внесен депозит 

 · платежен документ за закупена конкурсна документация, в размер на 

100.00лв. /сто/ лева, с включен ДДС. 

  Компоненти на оценката на предложенията:  

  

 Ценова част 

  

 К1 - месечна наемна цена - 50 /петдесет/ %, но не по-ниска от първоначална 

конкурсна цена /. 

  

 Инвестиционна част 

  



 К2 - комплексна инвестиционна програма за обновяване на обекта в полза 

на Община Варна - 20 /двадесет/ %, за не по-малко от 500/петстотин/ 

 лева; 

  

 К3 - доказан размер на подобренията в обекта от страна на кандидата - 30 

 /тридесет/ % ; 

  

 Забележка: Инвестиционните проекти, свързани с реализирането на 

представената програма, трябва да включват само такива, които пряко 

обслужват дейността. 

  

  Формула за оценка на предложенията   

  

 К = К1 + К2 + К3, където: 

  

 К1 = (Ц участник/ Ц мах)х 50% 

  

 Ц участника - офертна цена в лева; 

  

 Ц мах - най-висока предложена цена. 

  

 К2 = (КИП участник/ КИП мах)х 20% 

  

 КИП участник - предложение на участника на общ обем на инвестиция в 

 лева; 

  

 КИП мах - максимален предложен общ обем на инвестиция в лева; 

  

 К3 = (РП участник / РП мах)х 30% 

  

 РП участник - доказан размер подобрения в лева; 

  

 РП мах - максимален обем подобрения в лева 

  

  Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните документи:   

  

 · Заявление за участие; 

 · Заповед за подготовка, организация и провеждане на конкурса; 

 · Декларация за неразгласа на информация; 

 · Проекто-договор за наем; 

 · Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

 · Декларация за извършен оглед на обекта; 

 · Офертен лист; 



 · Копие от акт за общинска собственост на имота; 

 · Скица на имота; 

 · Голям и малък плик. 

  

  Конкурсните книжа се получават до 12.00 часа на деня, предхождащ 

деня на конкурса от стая 1205, ХІІ етаж, в сградата на Община Варна, 

гр.Варна, бул. "Осми Приморски полк" №43, тел. 052/659 137, срещу 

платени 100.00/сто/лева, платими по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, 

код за вид плащане 444 000, при «Централна кооперативна банка»АД, клон 

Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна. 

  Определеният депозит за участие в конкурса, се внася по IBAN BG36 

CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон 

Варна, BIC CECBBGSF на Община Варна При подаването на 

предложенията за участие в конкурса се прилага банков документ 

удостоверяващ внесения депозит. 

  До 16.00 часа на деня, предхождащ деня на конкурса, кандидатите 

следва да подадат конкурсните документи в ст.1205 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 конкурсна документация и внесен депозит. 

Офертният лист и комплексна инвестиционна програма в полза на Община 

Варна се поставят в по-малък запечатан плик в големия плик. Допълнения 

или изменения в предадени вече предложения не се допускат. 

  Конкурсът да се проведе в срок до 14 /четиринадесет/ дни 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 конкурса с неработен ден, той се 

провежда на първия следващ работен ден в обявения час и място. 

  

  Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок след 

изтичане на срока за подаване на офертите, писмени разяснения и/или 

документи по предложенията. Тези разяснения не трябва да водят до 

изменение или допълнение на представените предложения. 

   Конкурсната комисия изготвя мотивиран доклад до Кмета на Община 

Варна, съдържащ предложение за определяне на участник, спечелил 

конкурса и класиране по ред на останалите участници. 

  Кметът на Община Варна, въз основа на мотивирания доклад, обявява 

със своя заповед спечелилия конкурса. 

  Депозитите на участниците, които не са обжалвали заповедта на 

Кмета на Община Варна се освобождават, като се задържа депозитът на 

спечелилия конкурса, който се прихваща от цената. 

   В договора задължително се включват условията, при които е 

спечелен конкурсът. 



   В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия 

конкурса участник, с нова заповед Кмета на Община Варна определя за 

спечелил конкурса следващия класиран кандидат, удовлетворил 

конкурсните условия, като се задържа депозита на отказалият се участник. 

  При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията на 

 конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условията на 

 договора. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

 

   4562-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от 

ЗОС и във връзка чл. 48 от НРПУРОИ и по предложение на Кмет на Община 

Варна с вх. № ОБС-6-2600/276/15.11.2006 г., Общински съвет - Варна дава 

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

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

"Генерал Столетов",  вх. 65, кв. 673, 2-ри м.р., представляващ подблокова 

част на 7-етажен жилищен блок с площ 46,02 (четиридесет и шест цяло и 

две стотни) кв.м., състояща се от две работни помещения, помощно 

помещение и санитарен възел - предмет на АОС № 60/10.02.1997г., с 

наемател  Българо-гръцко дружество "Одесос"-Варна  за срок от 5 (пет) 

години. 

   Месечната наемна цена се определя на 81,88 (осемдесет и едно цяло 

осемдесет и осем стотни) лева без 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". 

  Възлага на Кмета на община Варна осъществяването на всички 

действия необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението на Общинския съвет. 

  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4563-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗОС, 

чл. 2, ал. 2 от нрпурои и по предложение на Кмет на Община Варна с вх. № 

ОС-6-9302/39/10.11.2006 г., Общински съвет - Варна обявява за публична 

общинска собственост имот-частна общинска собственост, находящ се в  с. 

Звездица , ПИ №363, кв. 9 / Детска градина/, представляващ сграда-Детска 

градина  (т.1 по АОС №2279/2002г.) с обща застроена площ 235 кв.м.; 

сграда (т.2 по АОС №2279/2002г.) с обща застроена площ 115 кв.м. и земя с 

площ 6470 кв.м.- предмет на АОС № 2279/28.02.2002 г. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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



  

   4564-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 8 и чл. 7 от НРПУРОИ и по предложение 

на Кмет на Община Варна с вх. № ОС-6-9302/39/10.11.2006 г., Общински 

съвет - Варна: 

 1. Възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за отдаване 

под наем на част от имот-общинска собственост, находящ се в  с. Звездица , 

ПИ №363, кв. 9 /Детска градина/, представляващ  сграда-Детска градина  

(т.1 по АОС №2279/2002г.) с обща застроена площ 235 кв.м.; сграда (т.2 по 

АОС №2279/2002г.) с обща застроена площ 115 кв.м. и земя с площ 6470 

кв.м.- предмет на АОС № 2279/28.02.2002 г., а именно: лекарски кабинет в 

сграда (т.2 по АОС №2279/2002г.), състоящ се от кабинет, чакалня, битовка, 

сервизни помещения и склад с обща площ 41,93 кв.м. 

   Срокът за отдаване под наем на лекарския кабинет се определя на 5 

(пет) години, при стартова наемна цена 43,14 (четиридесет и три цяло и 

четиринадесет) лева с 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". 

   2. Приема критерии и условия за участие в конкурса: 

 · Да извършва дейност като Амбулатория за извънболнична практика за 

първична медицинска помощ; 

 · Да бъде регистриран като едноличен търговец; 

 · Да има необходимия брой пациенти и да има сключен договор с РЗОК-

Варна; 

 · Амбулатория за извънболнична практика за първична медицинска помощ 

да бъде регистрирана в районния център по здравеопазване-Варна; 

 · Да има квалификация "Обща медицина" или продължаващо обучение по 

обща медицина; 

  

 · няма задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното 

подразделение на Националната агенция по приходите; 

 · няма задължения за публични вземания към Община Варна - Дирекция 

"Местни данъци"; 

 · няма задължения към Община Варна; 

   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

 

   4565-7.  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-5-94.М/129/01.12.2006 г., Общински съвет - 

Варна дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху  УПИ №ХХІХ-

2589, кв.5, в местността "Вилите"  по плана на гр.Варна целия с площ от 

 832.00кв.м . 

  Идеалната част от 67.00кв.м ид.части от имота да бъде изкупена от 

съсобственичката - Марияна Иванова Айладънова по пазарна цена в размер 

на  3540.00  лева без ДДС, определена от лицензиран оценител. 

  За описания имот е съставен Акт за частна Общинска собственост № 

3746/22.03.2006 год. 

   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4566-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 

от ЗОС във връзка с чл.92, ал. 5 и чл. 98 във връзка с чл. 97, т.4 от 

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

94.Н/70/13.12.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се извърши 

ликвидиране на съсобственост върху УПИ VІ, отреден "за дърводелска 

работилница", находящ се в кв. 62, по плана на 7-ми п.р. на гр. Варна целият 

с площ 618 кв.м., описан в АОС № 3782/07.04.2006 г., като се заменят като 

предаваеми части по регулация срещу 43 кв.м. собственост на Недко 

Калчев, попадащи в съседният Общински имот УПИ V, описан в АОС № 

3307/2005 г., както и да бъдат доплатени от  Недко Калчев  25 кв.м. от УПИ 

VІ, "за дърводелска работилница", съгласно данни от цифров модел на 

кадастралният план на 7-ми п.р. в размер на 3 359.00 лева без ДДС, съгласно 

оценка на лицензиран оценител. 

  

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

  

   4567-7.  Общински съвет - Варна създава комисия за разглеждане на 

офертите от банки за предоставяне на кредит на "Пазари"-ЕООД в състав: 

Председател: Борислав Гуцанов - Председател ОбС - Варна 

Членове: Пламен Начков, Бранимир Балачев, Мария Димитрова, Светлан 

Златев, Тодор Мутафов, Красимир Маринов, Янко Станев, Олег Павлов, 

Красимир Симов, Мария Тодорова, Георги Дюлгеров - общински съветници 

 Александър Димитров - Н-к отдел "Стопански дейности" 



 Димо Стоев - директор на дирекция "Финанси и бюджет" 

 Владимир Кънчев - директор на дирекция "ПНО", 

  

като същата докладва за извършеното на втория заседателен ден на 

Четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет - 22.12.2006 г. 

  /за - 24, против - 2, въздържали се - 2/ 

  

   

4568-7.  Във връзка с големия обем на дневния ред и невъзможността 

същият да бъде изчерпан на днешното заседание на Общинския съвет и на 

основание чл. 55 от "Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация", Общински съвет - Варна прекъсва 

Четиридесет и деветото заседание на ОбС и решава същото да бъде 

отложено за 22.12.2006 г. /петък/ от 09.00 ч. в Пленарна зала на Община 

Варна със същия дневен ред. 

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

  

   4569-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 и 4 от 

ЗОС и във връзка с чл. 2, ал. 2 и 4 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9909/7/16.11.2006 г., Общински съвет 

- Варна изважда от фонд "Продажби" имот-частна общинска собственост, 

находящ се гр. Варна, ул.  "Драва Соболч" № 7а,  6-ти п.р., кв. 658, 

представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 63 кв.м., 

състоящи се две стаи и тоалет на всеки етаж - предмет на АОС № 

1959/18.12.2000 г. 

  Възлага на Кмета на Община Варна извършване на процедура по 

промяна предназначението на сградата, съгласно разпоредбите на ЗУТ. 

  

 Задължава Кмета на Община Варна да предостави жилище от фонд  "  

Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди  "  на район "Приморски" за пренастаняване на наемателя от 

горепосочения адрес. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 37, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 13/ 

  

   4570-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 50 от 

НРПУРОИ и във връзка с чл.14, ал. 6 от ЗОС, Общински съвет - Варна дава 

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

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

Соболч" № 7а,  6-ти п.р., кв. 658, представляващ масивна двуетажна сграда 

със застроена площ 63 кв.м., състояща се от две стаи и тоалет на всеки етаж 



 - предмет на АОС № 1959/18.12.2000 г., с наемател Фондация  "Вяра 

надежда любов",  за срок от 5 (пет) години. 

   Месечната наемна цена се определя на 224,18 (двеста двадесет и 

четири цяло и осемнадесет стотни) 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". 

   Възлага на кмета на община Варна сключването на договор. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 34, против - 1, въздържали се - 4, отсъстват - 12/ 

  

   4571-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

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

94.К/21/24.11.2006 г., Общински съвет - Варна прехвърля жилище, 

находящо се в гр. Варна, ж.к  "Младост",  бл.115, вх. 11, ет.11, ап.54 - 

двустайно от фонд  "Резервен"  във фонд  "  Жилища за настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди  ".  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 40, против - 1, въздържали се - 1, отсъстват - 10/ 

  

   4572-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

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

94.А/183/15.11.2006 г., Общински съвет - Варна прехвърля жилище, 

находящо се в гр. Варна, ул.  "Македония"  № 157, ет.1, ап.3 - тристайно от 

фонд  "Резервен"  във фонд  "  Жилища за настаняване под наем на граждани 

с установени жилищни нужди  ".  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4573-7.  На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС и 

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

1000/475/16.11.2006 г. и № РД-6-9302/102/01.12.2006 г. променя 

предназначението на 34 бр. жилища от фонд " Жилища за настаняване под 

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

продажба",  както следва: 

  
1. ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 407          вх. 17  ет. 6     ап. 317  - АОС  1810/00 г.  

2. ж.к “Вл.Варненчик” бл. 406  вх. 1  ет. 6  ап. 24 - АОС  1925/00 г.     

3. ж.к. “Вл.Варненчик”             бл. 35 вх. 1     ет. 4    ап. 13      - АОС  413/97 г. 

4.  ж.к.“Вл.Варненчик”   бл. 206     вх. 3  ет. 1 ап. 63     - АОС  296/97 г. 

5. ж.к.“Вл.Варненчик”   бл. 224      вх. 2       ет. 7    ап. 55     - АОС  355/97 г. 

6.  ж.к.“Вл.Варненчик”   бл. 307 вх. 1    ет. 5    ап. 15    - АОС  1686/00 г. 

7. ж.к.“Вл. Варненчик”      бл. 33      вх. 1      ет. 5      ап. 24      - АОС  1504/00 г. 

8. ж.к “Вл.Варненчик”        бл. 302     вх. 4     ет. 7        ап. 47 - АОС  1595/00 г. 

9. ж.к.“Вл. Варненчик”         бл. 28      вх. 2     ет. 5   ап. 49       - АОС  3643/06 г. 



10. ж.к “Вл.Варненчик”         бл. 406  вх. 23    ет. 3      ап. 12    - АОС  2399/02 г. 

11. ж.к.“Вл. Варненчик”   бл. 222      вх. 4      ет. 2      ап. 84      - АОС  2781/04 г. 

12. ж.к.“Вл.Варненчик”    бл. 34     вх. 2      ет. 8     ап. 63    - АОС  3750/06 г. 

13. ж.к.“Вл.Варненчик”    бл.405    вх. 7      ет. 8     ап. 95    - АОС  4004/06 г. 

14. ж.к.“Вл.Варненчик”    бл. 223   вх. 2      ет. 1     ап. 39    - АОС  3978/06 г. 

15. ж.к. “Младост”    бл. 117   вх. 4      ет. 8     ап. 23    - АОС  3751/06 г. 

16. ж.к. “Възраждане” бл. 11   вх.5      ет. 8     ап. 118   - АОС  3982/06 г. 

17. ж.к. “Възраждане” бл. 11   вх. 5      ет. 8     ап. 119   - АОС  3981/06 г. 

18. ж.к. “Възраждане” бл. 6  вх. 4      ет. 3     ап. 77    - АОС  3944/06 г. 

19. ж.к. “Вл. Варненчик”         бл. 223     вх. 1     ет. 9   ап. 34     - АОС  4070/06 г. 

20. ж.к. “Вл. Варненчик”         бл. 403     вх. 12    ет. 1   ап. 29       - АОС  4077/06 г. 

21. ж.к. “Вл. Варненчик”         бл. 10      вх. 6     ет. 5   ап. 25       - АОС  4061/06 г. 

22. ж.к. “Вл. Варненчик”         бл. 402     вх. 1     ет. 5   ап. 14       - АОС  4076/06 г. 

23. ж.к. “Вл. Варненчик”         бл. 206     вх. 5     ет. 6   ап. 146      - АОС  4074/06 г. 

24. ж.к. “Вл. Варненчик”         бл.405      вх. 16    ет. 6   ап. 43       - АОС  3939/06 г. 

25. ж.к. “Вл. Варненчик”         бл. 228     вх. 4     ет. 3   ап. 115      - АОС  4073/06 г. 

26. ж.к. “Вл. Варненчик”         бл. 223     вх. 1     ет. 6   ап. 23       - АОС  4071/06 г. 

27. ж.к. “Вл. Варненчик”         бл. 227     вх. 3     ет. 3   ап. 81       - АОС  4002/06 г. 

28. ж.к. “Изгрев”         бл. 37      вх. -     ет. 1   ап. 2       - АОС  1152/99 г. 

29. ул. “Ген. Гурко”         бл. 13       вх. В     ет. 2   ап. 57       - АОС  1970/00 г. 

30. ул. “Мир”         бл. 3      вх. Б     ет. 2   ап. 29       - АОС  2081/01 г. 

31. ул. “Дубровник”         бл. 10-а   вх. -     ет. 4   ап. 3       - АОС  2125/01 г. 

32. ул. “Петър Райчев”       бл. 4      вх. Ж     ет. 7   ап. 163      - АОС  2699/03 г. 

33. ул. “Вл. Варненчик”   бл. 28      вх. Е     ет. 1   ап. 113      - АОС  3915/06 г. 

34. ж.к. “Възраждане” бл. 13   вх. 1      ет. 2     ап. 4   - АОС  3983/06 г. 

  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  осма  от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" относно: 

   - заплащане на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване в с. 

Константиново; 

   - възлагане на кмета на община Варна да проведе разговори с община 

Аксаково относно промяна на работното време на сметището в с. Въглен; 

   - приемане на "Наредба по управление на дейностите свързани с 

образуването и третирането на отпадъци на територията на община Варна"; 

   - възлагане на Председателя на ОбС и на Кмета на община Варна 

осъществяване на преговори с вносители на предложения за изграждане на 

завод за преработка на отпадъци на територията на община Варна; 

   - задължаване на кмета на община Варна за сключване на договор с 

фирма "ТИТАН АС"-ЕООД и "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ"-АД относно 

въвеждането на разделно сметосъбиране на територията на община Варна; 

   - относно условия за провеждане на процедура по ЗОП касаеща 

сметосъбирането на територията на р-н "Младост", км. "Тополи", км. 

"Казашко", км. "Каменар", км. "Константиново". 

Докл.: Р. РАДЕВ - Председател ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 38 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4574-8.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-6-9302/227/24.10.2006 г., 

Общински съвет - Варна дава съгласие, до провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка по реда определен в ЗОП за извършване на 

услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в кметство Константиново 

община Варна да се заплаща за фактически извършена работа въз основа на 



протоколи за количеството и качеството на свършената работа, подписани от 

изпълнителя и възложителя на дейността. 

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

  

   4575-8.  На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 

разговори с Община Аксаково за промяна на работното време на сметището в 

с.Въглен. 

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

  

   4576-8.  На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ УТ-5-

9303/13/15.09.2006 г., Общински съвет - Варна  приема "Наредба по 

управление на дейностите, свързани с образуването и третирането на 

отпадъци на територията на Община Варна",  съгласно приложение. 

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

  

   4577-8.  На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, 

т. 6 и чл.44, ал.1, т.7 и т.8 от ЗМСМА и в съответствие с решение № 1838-7-

1/27/04.05.2005 г. на Общински съвет - Варна и във връзка с постъпили в 

Община Варна предложения от "Индустриална зона - Запад" ЕООД с вх.№ 

РД-6-9901/164/06.11.2006 г. и от BURTONHILL & CO, LONDON с вх.№ ОС-

6-94.Б/3/06.04.2006 г. и от ECO-INVEST-70 LTD с вх.№ ОС-6-

9901/24/21.08.2006 г. във връзка с изграждане на завод за преработка на 

отпадъците, Общински съвет - Варна възлага на Председателя на Общински 

съвет - Варна и на Кмета на Община Варна да осъществят преговори с 

вносителите на предложенията и да подготвят проект на договор за 

реализация на това от предложенията, което отговаря на специфичните 

изисквания на приетата система за интегрирано управление на отпадъците в 

срок до 31.01.2007 г. и да го внесат за разглеждане в Общински съвет - 

Варна. Преговорите да се водят при спазване на следните условия, а именно: 

   - Избраната фирма да разполага със собствена площадка за изграждане 

на завод за преработка на отпадъците; 

   - Община Варна да не участва с финансови средства за изграждане на 

 завода; 

   - Избраната фирма да извършва дейността за своя сметка. 

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

  

   4578-8.  На основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет - 

 Варна възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор с фирма 

"ТИТАН АС" ЕООД и "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД относно въвеждането на 



разделно сметосъбиране на територията на Община Варна, като Общината не 

участва със собствени инвестиции. 

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

  

   4579-8.  На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с 

решение на ПК "Благоустройство и комунални дейности" за съгласуване на 

тръжната документация, относно процедура по ЗОП касаеща 

сметосъбирането на територията на район "Младост, кметство "Тополи", 

кметство "Казашко", кметство "Казашко", кметство "Каменар", кметство 

"Константиново", Общински съвет - Варна предлага на Кмета на Община 

Варна: 

   1. срокът за изпълнение на поръчката да е минимум 10 години 

   2. стойностите на поръчката по позиции 2, 3, 4, 5 да се съобразят с 

необходимостта от услугата и събираемостта от такса смет в тези населени 

места 

 3. дейностите, които са обособени в Закона за управление на 

отпадъците и в наредбата по приложението му, а именно: разделно, 

компостиране и други подлежат на специален режим и не би следвало да 

влизат като изисквания в обществената поръчка. 

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

  

 

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  девета  от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Славчо Славов за 

отлагане разглеждането на докладите за резултатите от извършените 

проверки, свързани с имот - частна общинска собственост находящ се до бл. 

19 в ж.к. "Чайка" по АОС № 431/1997 г.  

       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 32 

  

   Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

   4580-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,Общински съвет 

- Варна решавада бъде оттеглено от разглеждане на ХLІХ-то заседание на 

Общинския съвет предложението от общинския съветник Славчо Славов за 

отлагане разглеждането на докладите за резултатите от извършените 

проверки, свързани с имот - частна общинска собственост находящ се до бл. 

19 в ж.к. "Чайка" по АОС № 431/1997 г. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

   за - 22, против - 6, въздържали се - 4, отсъстват - 19/ 

  

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  десета  от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Социални дейности и жилищна политика" относно: 

   - отпускане и неотпускане на финансови помощи за задоволяване на 

битови потребности на граждани; 

   - даване на съгласие за преструктуриране на Дом за стари хора 

"Гергана"; 

   - създаване на "Дом за временно настаняване на бездомни лица"; 

  - участие на община Варна в процедура за набиране на предложения 

по програма "ФАР"; 

   - приемане на "Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

за възрастни за периода 2007-2009 г."; 

   - приемане на резултати разработени от СНЦ "Шанс за хора с 

увреждания" гр. Варна; 

   - осигуряване на карти за транспорт на деца с увреждания и техните 

придружители с приемането на бюджета на Община Варна за 2007 г.; 

   - финансиране на социални асистенти с цел предоставяне на 

ефективна помощ при интеграция и обучение на деца със специални 

образователни потребности; 

   - даване на съгласие за съфинансиране на проекти на доставчици на 

социални услуги: Агенция за социално развитие "Вижън", Сдружение"Шанс 

за хора с увреждания", Фондация "Съпричастие" по Национална програма 

"Асистенти на хора с увреждания" в частта дължими от работодателя. 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА - Председател ПК 

"Социални дейности и жилищна политика" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 38 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4581-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 

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

Варна № 3208-6/40/04.04.2006 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 



Общински съвет - Варна  отпуска  еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4582-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 

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

Варна № 3208-6/40/04.04.2006 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, 

Общински съвет - Варна  не отпуска  еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4583-10.  На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл.36а, ал.2, т.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-6-9302/253/01.12.2006 

г., Общински съвет - Варна дава съгласие за преструктуриране на Дом за 

стари хора "Гергана" в : 

   1. Дом за стари хора - държавна дейност с капацитет 110 места, 

численост на персонала 66 души, средства за работна заплата за 12 месеца - 

199 940 лв., стандарт за издръжка 1 620.16 лв. Дата на откриване на 

социалната услуга 01.01.2007 г. 

   2. Дом за възрастни хора с физически увреждания - държавна дейност 

с капацитет 40 места, численост на персонала 26 души, средства за работна 

заплата за 12 месеца - 79 400 лв., стандарт за издръжка 2 343.52 лв. дата на 

откриване ма социалната услуга 01.01.2007 г. 

  /за - 30, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

   4584-10.  На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл.36а, ал.2, т.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-6-9302/250/30.11.2006 

г., Общински съвет - Варна дава съгласие за създаване на "Дом за временно 

настаняване на бездомни лица" - държавна дейност с капацитет 30 места, 

численост на персонала 6 души, средства за работна заплата за 12 месеца - 

19 100 лв., стандарт за издръжка 550.16 лв. Дата на откриване на социалната 

услуга 01.01.2007 г. 

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

  



 4585-10.  На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.25, т.6 и чл.44, ал.1, т.7 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна възлага на Председателя на Общински 

съвет - Варна и на Кмета на Община Варна да извършат всички необходими 

действия за участието на Община Варна в откритата от Министерството на 

труда и социалната политика на Република България процедура за набиране 

на предложения по програма "ФАР" 2005/017-353.01.02, 

"Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 

общносттаза рисковите групи", бюджетна линия BG 2005/017-353.01.02 за 

финансиране на социални проекти. 

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

  

   4586-10.  На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и във връзка с чл.17, 

ал.1, т.7 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 

РД-6-9302/109/19.12.2006 г., Общински съвет - Варна  приема "Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги за възрастни за периода 2007-

2009 г.",  съгласно приложение. 

   /за - 27, против - 0, въздържали се - 1/ 

  

   4587-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 ЗМСМА и във 

връзка с писмо вх. № ОС-6-9907/23/14.12.2006 г. от СНЦ "Шанс за хора с 

увреждания" гр. Варна, Общински съвет-Варна одобрява и приема 

разработените от СНЦ "Шанс за хора с увреждания" гр. Варна, Стратегия за 

местно икономическо развитие за хора с увреждания, План за реализиране 

на стратегията и Комуникационна стратегия по програми "Активни услуги 

на пазара на труда"и модул "Планиране на местното икономическо 

развитие". Стратегията ще подпомогне планирането на местното 

икономическо развитие на Община Варна. 

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

  

   4588-10.  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет - 

Варна решава при приемане на бюджета за 2007 г. на Община Варна да 

бъдат осигурени 89 броя карти за транспорт на деца с увреждания и техните 

придружители по приложен списък, като средствата бъдат включени в 

дейност "Транспорт". 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4589-10.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, 

т.7 от ЗМСМА, и с цел осъществяване на социалната политика на Община 

Варна, в частта й "Образование за предоставяне на ефективна помощ при 

интеграция и обучението на деца, посещаващи общообразователни училища 



и детски градини" и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-

6-9302/108/19.12.2006 г., Общински съвет дава съгласие за: 

  

 1. Финансиране на 63 "социални асистенти" на деца със специални 

образователни потребности, като осигурява от общинския бюджет в 

Социалната програма на Община Варна за 2007 г. средства в размер на 270 

000 лв. за цялостната издръжка на дейността, като в разчета влизат 

разходите за: 

   1.1 Възнагражденията и осигурителните вноски за 12 месеца на 63 

социални асистенти -226 800 лв. 

 1.2. Възнагражденията и осигурителните вноски за 12 месеца на 3 

човека, които ще организират и контролират дейността им - 14 400 лв.; 

   1.3. Административни разходи - 22 320 лв.; 

   1.5. Транспортни разходи - 3 000 лв.; 

   1.3. Разходи за обучение на асистенти - 3 480 лв., 

  

  2. Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

подпиш анекси към сключените договори за съвместна дейност с 

неправителствените организации по Националната програма " Асистенти на 

хора с увреждания" - 2007 г., с което да им предостави управлението на 

социалните асистенти на децата със специални образователни нужди, 

интегрирани в масовите училища и детски градини. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4590-10.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, 

т.7 от ЗМСМА, и в изпълнение на Национална програма "Асистенти на хора 

с увреждания" на територията на Община Варна и по предложение на Кмета 

на Община Варна с вх.№ РД-6-9302/107/14.12.2006 г., Общински съвет - 

Варна дава съгласие за съфинансиране на проекти на Доставчици на 

социални услуги - Агенция за социално развитие "Вижън", Сдружение 

"Шанс за хора с увреждания" и Фондация "Съпричастие" по Национална 

програма "Асистенти на хора с увреждания" в частта относно дължимите от 

работодателя, според действащото българско законодателство, 

осигурителни вноски за едно наето лице, които не се финансират със 

средства от Държавния бюджет, като осигурява от Общинския бюджет за 

2007 г. средства за: 

   1. Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на 

ДОО: "Общо заболяване и майчинство", "Трудова злополука и 

професионална болест", "Пенсии", фонд "Безработица", за фондовете за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване и за Националната 

здравно осигурителна каса, като същите се начисляват върху сумата от 

средствата, осигурени от Държавния бюджет, но върху не по-малко от 



съответния минимален осигурителен доход по чл.6, ал.3 от Кодекса за 

социално осигуряване. 

  

 2. Дължимите вноски от работодателя за фонд "Гарантирани вземания 

на работниците и служителите"; 

  

 3. Паричните обезщетения по чл.40, ал.4 от Кодекса за социално 

осигуряване 

  

 4. Всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се 

поемат от Държавния бюджет и осигуровките върху тях, както и 

задължителните плащания, дължими от работодателя и произтичащи от 

разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд." 

  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 26, против - 0, въздържали се - 12, отсъстват - 13/ 

  

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ    

  КЪМ РЕШЕНИЕ №   4581-10(49)/20, 22.12.2006 г.  

  

  1. Пенка Георгиева Дончева  - ЕГН………., гр.Варна, ул. "Струга" № 4, 

молба вх.№ СДЖ-6-94.П/4/10.04.2006 г. -  200 лв.  Лицето е със 75% трайно 

намалена работоспособност; самотна майка на едно пълнолетно и едно 

малолетно дете; през м.май 2006 г. синът й е бил абитуриент; парите за бала 

са взети назаем. 

  

  2. Георги Тодоров Иванов  - ЕГН ………, гр.Варна, ул. "Д-р Селименски" 

№ 81, молба вх.№ РД-6-94.Г/105/15.06.2006 г. -  100 лв.  Лицето е 

безработно; съжителства с баща си, който е със 100% трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ и майка си, която е с 60% трайно 

намалена работоспособност; обитава едностайно жилище в лошо 

техническо състояние. 

  

  3. Осман Халил Мехмед  - ЕГН …….., гр.Варна, ул. "Любен Каравелов" № 

21, молба вх.№ РД-6-94.О/17/06.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето е безработно; 

обитава барака без санитарен възел; към настоящия момент няма доходи. 

  

  4. Радка Петрова Йорданова  - ЕГН ………., гр.Варна, ул. "Студентска" 

бл.14, вх.Д, ет.3, ап.62, молба вх.№ ОС-6-94.Р/22/09.11.2006 г. -  300 лв  

Лицето е с 97% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; 

съжителства със сина си; с невъзможност за самообслужване. 

  

  5. Дорка Иванова Стефанова  - ЕГН………., гр.Варна, жк.»Вл.Варненчик» 

бл.110, бл.68, вх.А, ап.32, молба вх.№ СДЖ-6-94.Д/23/20.11.2006 г. -  700 лв.  

Лицето е с 94% трайно намалена работоспособност; доходите се формират 

единствено от пенсия; от м.ноември 2006 г. в жилището е възникнал пожар, 

вследствие на което е изгоряло цялото жилище. 

  

  6. Августина Румянова Стойкова  - ЕГН ………., гр.Варна, ул.»Д-р 

Селименски» №105, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/19/15.08.2006 г. -  350 лв.  

Лицето е самотна майка на 3 малолетни деца; обитава две стаи в лошо 

техническо състояние; едно от децата се нуждае от коригиращ ортодонтски 

апарат, чиято стойност е 350 лв. и не се поема от НЗОК. 

  

  7. Лиляна Иванова Илиева  - ЕГН ……….., гр.Варна, ул.»Гургулят» № 1, 

молба вх.№ СДЖ-6-94.Л/7/10.08.2006 г. -  200 лв.  Лицето е семейно с 4 

пълнолетни и едно непълнолетно дете; семейството живее на свободен 

наем; доходите са непостоянни. 

  



  8. Виолета Иванова Матеева  - ЕГН………., с.Тополи, ул.»ДАП - бараки 2» 

№ 12, молба вх.№ СДЖ-6-94.В/18/30.08.2006 г. - 200 лв.  Лицето е със 100% 

трайно намалена работоспособност с чужда помощ; доходът се формира 

единствено от пенсия; синът й е починал; за нея полага грижи сестра й. 

  

  9.   Добра Александрова Славова  - ЕГН ……….., гр.Варна, жк."Победа" 

бл.3, вх.Б, ап.52, молба вх.№ РД-6-94.Д/272/19.10.2006 г. -  400 лв.  Лицето е 

вдовица; доходът се формира единствено от пенсия; съжителства със сина 

си, който е с психично заболяване, но не е освидетелстван. 

  

  10. Златовеска Иванова Величкова  - ЕГН ………, гр.Варна, жк.» 

Вл.Варненчик» бл.206, вх.2, ет.7, ап.56, молба вх.№ РД-6-94.З/50/19.10.2006 

г. - 200 лв. Лицето е със 70% трайно намалена работоспособност; 

съжителства с трите си пълнолетни деца и майка си, която е с 98% трайно 

намалена работоспособност с чужда помощ; доходите се формират 

единствено от пенсия. 

  

  11. Любка Асенова Тодорова  - ЕГН ……….., гр.Варна, ул.»Боян Илиев» № 

2, молба вх.№ РД-6-94.Л/69/17.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е с 92% трайно 

намалена работоспособност; доходът се формира единствено от пенсия; 

семейството съжителства с пълнолетната си дъщеря, която е самотна майка 

на две малолетни деца. 

  

  12. Славка Янева Леондиева  - ЕГН ………., гр.Варна, жк.»Вл.Варненчик» 

бл.407, вх.10, ап.158, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/42/19.10.2006 г. -  200 лв.  

Лицето е с 90% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; доходът 

се формира единствено от пенсия; жилището, което обитава е в лошо 

санитарно-хигиенно състояние; на 14.10.2006 г. е починала майка й; 

средствата за погребението са взети назаем. 

  

  13. Юлия Симеонова Андонова  - ЕГН ……….., гр.Варна, 

жк.»Вл.Варненчик» бл.404, ет.3, ап.46, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Ю/8/19.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е безработно; доходът на семейството 

се формира от социални помощи; съжителстват с двете си пълнолетни 

дъщери, едната от които е самотна майка с малолетно дете. 

  

  14. Жулиета Сашева Стоянова  - ЕГН ………., гр.Варна, ул.»Гургулят» № 

3, молба вх.№ СДЖ-6-94.Ж/5/23.10.2006 г. -  100 лв.  Лицето е самотна 

майка на две непълнолетни деца; обитават стая от жилище в лошо 

техническо състояние; лицето работи на минимално трудово 

възнаграждеине по Националната програма "От социалин помощи към 

осигуряване на заетост". 

  



  15. Павлина Петкова Стоянова  - ЕГН ………, гр.Варна, жк.»Възраждане» 

бл.54, вх.5, ап.122, молба вх.№ СДЖ-6-94.П/18/17.10.2006 г. -  200 лв.  

Лицето е самотна майка на две малолетни деца; бащата излежава присъда 

"лишаване от свобода"; родителите са с трайни увреждания; доходите им се 

формират единствено от пенсии. 

  

  16. Еленка Руменова Жекова  - ЕГН……….., гр.Варна, ул.»Гургулят» № 4, 

молба вх.№ РД-6-94.Е/104/17.10.2006 г. -  100 лв.  лицето е самотна майка на 

едно малолетно дете; съжителства с родителите си в едностайно жилище в 

лошо техническо и санитарно-хигиенно състояние. 

  

  17. Димитър Иванов Димитров  - ЕГН ………., гр.Варна, 

жк.»Вл.Варненчик» бл.401, вх.6, ет.3, ап.105, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Д/24/22.11.2006 г. - 500 лв.  Лицето е семейно; съпругата му се грижи за 

2-годишния им син, който е със заболяване "бронхиална астма"; 

семейството е настанено в общинско жилище в лошо техническо състояние; 

необходим е основен ремонт. 

  

  18. Миглена Неделчева Маринова  - ЕГН ………., с.Тополи, 

ул.»Н.Христов» № 72, молба вх.№ РД-6-94.М/272/04.10.2006 г. -  500 лв.  

Лицето е самотна майка на едно малолетно дете; съжителства на семейни 

начала с Радослав Кандиларов, който е със 76% трайно намалена 

работоспособност; доходите на семейството се формират единствено от 

пенсията му. 

  

  19. Гергина Георгиева Ташева  - ЕГН …….., гр.Варна, ул.»Св.Прокопий» 

№ 15, молба вх.№ РД-6-94.Г/175/31.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е с 81% 

трайно намалена работоспособност; доходът се формира единствено от 

пенсия; съжителства с дъщеря си и внука си; през м.август 2006 г. е починал 

съпруга й, за погребението на който парите са взети назаем. 

  

  20. Марина Валериевна Тодорова  - ЕГН ………, Варна, ул.Страхил 

войвода 18, ет.4, ап.14 (настоящ адрес), по лична карта - ул.Ружа 8, ет.6, 

ап.28, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/39/30.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е 

разведено; сама отглежда 11-годишната си дъщеря; семейството живее на 

свободен наем. 

  

  21.   Любка Атанасова Семерджиева  - ЕГН ………., Варна, ул.Страхил 

войвода 26, ет.6, ап.65, молба вх.№ ОС-6-94.Л/6/17.10.2006 г. -  200 лв. 

Лицето е със 100% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; 

доходът се формира единствено от пенсия; поради доход над 

диференцирания минимум не получава помощи за отопление. 

  



  22. Петя Атанасова Иванова  - ЕГН ………., Варна, ул.Любен Каравелов 

14, молба вх.№ СДЖ-6-94.П/20/30.10.2006 г.-  200 лв.  Лицето е с 90% 

трайно намалена работоспособност с чужда помощ; обездвижена; за нея 

системно се грижи семейството на сестра й; доходът се формира единствено 

от пенсия. 

  

  23. Еленка Илиева Стоянова  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Поп Харитон" № 

6, молба вх.№ СДЖ-6-94.Е/23/26.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е семейно; 

съжителства с малката си дъщеря; на 15.10.2006 г. е починала майка й, за 

погребението на която са взети пари назаем; доходът се формира от 

минимално трудово възнаграждение . 

  

  24. Иринка Кирчева Владимирова  - ЕГН ……….., Варна, жк "Трошево" 

 бл.77, вх.А, ет.7, ап.21, молба вх.№ СДЖ-6-94.И/22/30.10.2006 г. -  200 лв.  

Лицето е с 86% трайно намалена работоспособност; месечният доход се 

формира единствено от пенсия; на 19.10.2006 г. съпруга на лицето е 

починал; същият е бил с над 90% трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ; за лечението и погребението му са взети пари назаем . 

  

  25. Р  о  санка Димитрова Митева  - ЕГН ………., гр. Варна, жк 

"Възраждане" бл.43, вх.2, ет.7, ап.42, молба вх.№ СДЖ-6-94.Р/15/24.10.2006 

г. -  200 лв.  Лицето е семейно, безработно; чака преосвидетелстване от 

ТЕЛК; към настоящия момент нямат никакви доходи; трудно подвижно. 

  

  26. Сание Салиева Османова  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Гургулят" № 5, 

молба вх.№ РД-6-94.С/321/12.10.2006 г. -  100 лв.  Лицето е семейно; 

двамата съпрузи са безработни; имат две непълнолетни деца; обитават стая 

от жилище при лоши санитарно-хигиенни условия. 

  

  27. Калинка Андреева Чочева  - ЕГН …………., гр. Варна, ул."Гургулят" № 

4А, молба вх.№ РД-6-94.К/159/10.10.2006 г. -  100 лв.  Лицето е самотна 

майка с едно малолетно дете; съжителства с родителите си; бащата е с 50% 

трайно намалена работоспособност; доходите се формират единствено от 

пенсията му и семейните помощи за деца. 

  

  28. Лида Манолова Щерева  - ЕГН…………, гр.Варна, ул."Оборище" № 44, 

ап.38, молба вх.№ РД-6-94.Л/68/12.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е вдовица с 

множество увреждания; през последните месеци няколкократно е била 

хоспитализирана; доходите й се формират единствено от пенсия. 

  

  29. Тинка Никифорова Маврова  - ЕГН …………., гр.Варна, ул."Д-р 

Пюскюлиев" бл.12, вх.Б, ап.16, молба вх.№ РД-6-94.Т/109/13.10.2006 г. - 200 



лв. Лицето е разведено, безработно; чака преосвидетелстване от ТЕЛК; 

живее на свободен наем. 

  

  30. Димитър Денев Димитров  - ЕГН ………., гр. Варна, ул."Д-р 

Пюскюлиев" бл.54, вх.В, таван, молба вх.№ СДЖ-6-94.Д/19/11.10.2006 г. 

 - 200 лв.  Лицето е пенсионер с 83% трайно намалена работоспособност; 

единственият доход е от пенсия; живее под наем в таванска стая от 4 кв.м. 

  

  31. Щилиян Демиров Демиров  - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.404, вх.16, ап.240, молба вх.№ СДЖ-6-94.Щ/1/09.10.2006 

г. -  200 лв.  Лицето е семейно; има определени 72% трайно намалена 

работоспособност; съпругата му работи като "социален асистент"; имат едно 

пълнолетно и едно непълнолетно дете; живеят в общинско жилище. 

  

  32. Бенка Ангелова Борисова  - ЕГН……….., гр. Варна, ул."Гургулят" № 

15, молба вх.№ СДЖ-6-94.Б/8/09.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е семейно; има 

определени 50% трайно намалена работоспособност; обгрижва съпруга си, 

който е с 80% трайно намалена работоспособност; съжителстват с най-

малкия си син; доходите се формират единствено от пенсията на съпруга. 

  

  33. Йорданка Иванова Сила  - ЕГН…………, гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" 

бл.304, вх.12, ап.205, молба вх.№ СДЖ-6-1000/141/16.10.2006 г. -  200 лв.  

Лицето е вдовица, доходът се формира единствено от пенсия; през м.юли 

2006 г. е починал съпруга й; същият е бил лежащо болен; за лечението и 

погребението са взети пари назаем; 

  

  34. Стефан Маринов Ангелов  - ЕГН …………, с.Звездица, ул."Пегас" № 4, 

молба вх.№ СДЖ-6-94.С/37/10.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето съжителства с 

майка си, която има определена 80% трайно намалена работоспособност; 

доходът се формира единствено от пенсия; къщата, в която живеят е стара и 

се нуждае от основен ремонт. 

  

  35. Величка Здравкова Данаилова  - ЕГН …………., гр.Варна, 

ул."Светослав Минков" № 44, молба вх.№ СДЖ6-94.В/22/09.10.2006 г. -  200 

лв. Лицето е самотна майка с едно малолетно дете; доходът се формира 

единствено от социални помощи; семейството обитава една стая при лоши 

хигиенно-битови условия и почти пълна липса на обзавеждане. 

  

  36. Снежана Ангелова Тодорова  - ЕГН ……….., гр. Варна, жк "Младост" 

бл.107, вх.2, ап.117, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/40/16.10.2006 г. - 200 лв.  

Лицето е разведено, с едно малолетно дете, което има 70% трайно намалена 

работоспособност; лицето работи на минимално трудово възнаграждение и 



е в невъзможност да заплаща комунално-битови разходи през есенно-

зимния период. 

  

  37. Павлина Ангелова Шекерджиева  - ЕГН …………., гр. Варна, жк" 

Вл.Варненчик бл.406, вх.24, ап.44, молба вх.№ СДЖ-6-94.П/17/12.10.2006 г. 

-  300 лв.  Лицето е самотна майка с едно малолетно дете; доходите се 

формират единствено от социални помощи; съжителства с родители, брат и 

сестра; майката е пенсионер със 100% трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ . 

  

  38. Христо Ангелов Наумов  - ЕГН …………, гр. Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.408, вх.3, ап.2, молба вх.№ СДЖ-6-94.Х/4/11.10.2006 г. -  

150 лв.  Лицето има определена 67% трайно намалена работоспособност; 

обитава стая от жилище; няма доходи; към момента е с ограничена 

двигателна активност. 

  

  39. Фроска Миткова Иванова  - ЕГН …………., гр. Варна, ул."Михаил 

Колони" № 17, молба вх.№ РД-6-94.Ф/13/26.09.2006 г. -  200 лв.  Лицето 

съжителства на семейни начала с Наско Симеонов; семейството не 

притежава недвижима собственост; живее в жилище на свободен наем при 

лоши битови условия; семейството има 4 деца, с две от които съжителстват; 

към момента в жилището е спряно ел.захранването. 

  

  40. Руска Янева Маринова  - ЕГН …………., гр. Варна, ул."Мир" бл.10, 

вх.В, ет.2, ап.13, молба вх.№ РД-6-94.Р/166/04.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е 

пенсионер; съжителства със съпруга си; доходът се формира единствено от 

пенсии; обитават едностайно жилище, което през м.октомври 2006 г. е 

наводнено; наложителен е ремонт. 

  

  41. Севда Тошкова Добрева  - ЕГН ……….., гр. Варна, ул."Браила" № 33, 

молба вх.№ СДЖ-6-94.С/36/27.09.2006 г. -  200 лв.  Лицето е самотна майка 

с 3 малолетни деца; семейството живее в стая от къща; доходите се 

формират единствено от помощи. 

  

  42. ЙовкаМиланова Стефанова  - ЕГН ………., гр. Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.3, вх.2, ет.7, ап.74, молба вх.№ ОС-6-94.Й/5/19.09.2006 г. 

- 200 лв.  Лицето е с множество заболявания; насочена е за явяване пред 

ТЕЛК; безработна; месечният й доход се формира единствено от 

обезщетение за безработица; обитава едностайно общинско жилище. 

  

  43. Желязка Маринова Василева  - ЕГН …….., гр. Варна, ул."Проф. 

Шишманов" № 7, молба вх.№ СДЖ-6-94.Ж/4/27.09.2006 г. -  200 лв.  Лицето 

е вдовица; съжителства с една от внучките си на свободен наем; доходът се 



формира единствено от пенсия; внучката й е самотна майка с едно 

малолетно дете. 

  

  44. Марин Стефанов Георгиев  - ЕГН …….., гр. Варна, жк "Възраждане" 

бл.5, вх.2, ет.7, ап.42, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/34/26.09.2006 г. -  500 лв.  

Лицето има 91% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; 

мобилно затруднен, придвижва се с помощта на инвалидна количка; 

доходът се формира единствено от пенсия; съжителства с майка си, която е 

с онкологично заболяване. 

  

  45. Донка Цанкова Балева  - ЕГН …………, гр. Варна, ул."Фантазия" № 67, 

молба вх.№ РД-6-94.Д/245/25.09.2006 г. -  500 лв. Лицето работи като 

санитар в Дом за медико-социални грижи за деца; съпругът е безработен; 

доходът се формира единствено от работната заплата; не притежава 

движима и недвижима собственост, която да бъде източник на доходи; през 

лятото на 2006 г. къщата им е наводнена, вследствие повреда в 

канализацията; бащата на лицето е лежащо болен, вследствие на инсулт. 

  

  46. Лилия Димитрова Филева  - ЕГН …………, гр. Варна, ул."Велико 

Христов" № 45, молба вх.№ РД-6-94.Л/65/28.09.2006 г. -  300 лв.  Лицето е 

разведено; съжителства с двете си малолетни деца; от м.февруари 2006 г. е 

безработна, с регистрация в Бюрото по труда; семейството живее на 

свободен наем; през последните месеци малката дъщеря е била 

няколкократно хоспитализирана. 

  

  47. Олга Радионова Власова  - ЕГН **********, гр. Варна, жк "Трошево", 

ул."Копнеж" № 1, молба вх.№ ОС-6-94.О/1/18.09.2006 г. -  200 лв.   Лицето е 

семейно, с две пълнолетни и две малолетни деца; къщата, която обитават е в 

лошо техническо състояние; покривът е пропаднал и се нуждае от основен 

ремонт. 

  

  48. Азадухи Гарабедян Елмаджиян  - ЕГН ………., гр. Варна, 

ул."Св.Климент" № 1, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/33/06.11.2006 г. -  200 лв.  

Лицето е вдовица; обитава едностайно общинско жилище; доходът се 

формира единствено от пенсия; има определени 50% трайно намалена 

работоспособност. 

  

  49. Силвер Нури Хюсеин  - ЕГН ………., гр. Варна, ул."Княз Черказки" № 

57, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/43/06.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето е семейно, с 3 

непълнолетни деца; съпругът е със 100% трайно намалена 

работоспособност; доходите на семейството се формират единствено от 

пенсия; съжителстват с майката на лицето и две от сестрите й. 

  



  50. Илия Кръстев Балтаджиев  - ЕГН …….., гр. Варна, местност 

"Манастирски рид" № 214, молба вх.№ СДЖ-6-94.И/25/16.11.2006 г. -  200 

лв. Лицето е със 78% трайно намалена работоспособност; доходът се 

формира единствено от пенсия; съжителства с майка си, която е с 92% 

трайно намалена работоспособност с чужда помощ; през последните 

няколко месеца няколкократно е бил хоспитализиран. 

  

  51. Сатеник Кеворк Татиосова  - ЕГН ………., гр. Варна, жк "Възраждане" 

бл.54, вх.8, ап.208, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/46/23.11.2006 г. -  200 лв.  

Лицето е с 92% трайно намалена работоспособност; съжителства със сина 

си, който е безработен; пенсията на лицето на лицето надминава 

диференцирания минимален доход за отопление и няма право на целева 

помощ. 

  

  52. Николай Хинев Николов  - ЕГН ……….., гр. Варна, ул."Вяра" бл.6, 

вх.Г, ет.3, ап.8, молба вх.№ СДЖ-6-94.Н/15/04.12.2006 г. - 300 лв.  Лицето е 

пенсионер; синът му е студент в Технически университет; доходът се 

формира от пенсия; вследствие спукана тръба във водопроводната мрежа, в 

жилището е наводнено; семейството съжителства и с бащата на г-н 

Николов, който се нуждае от непрекъснато обгрижване и санитарно-

хигиенни материали. 

  

  53. Петромила Томова Атанасова  - ЕГН ……….., гр. Варна, ул."Ген. 

Колев" № 16, вх.А, ет.3, молба вх.№ СДЖ-6-94.П/21/16.11.2006 г. -  500 лв.  

Лицето е семейно; съпругът е с 87% трайно намалена работоспособност; 

има две деца; голямата е студентка; семестриалната такса, която заплаща е в 

размер на 600 лв. 

  

  54. Донка Живкова Георгиева  - ЕГН ………, гр. Варна, ул."Станислав 

Доспевски" № 9, молба вх.№ РД-6-94.Д/149/31.05.2006 г. -  200 лв.   Лицето 

е самотна майка с две непълнолетни деца; доходът се формира от социална 

помощ; обитават стая в лошо техническо състояние; лицето съжителства на 

семейни начала с Ангел Стефанов, който е с 50% трайно намалена 

работоспособност и чака преосвидетелстване от ТЕЛК. 

  

  55. Кева Иванова Тодорова  - ЕГН ………., гр. Варна, ул."Одесос" № 9, 

ет.1, ап.3, молба вх.№ РД-6-94.К/118/01.08.2006 г. - 500 лв.  Лицето е 

вдовица с 84 % трайно намалена работоспособност; доходът се формира от 

пенсия; не притежава движима собственост, която да бъде източник на 

доходи. 

  

  56. Горанка Василева Димитрова  - ЕГН …………, гр. Варна, жк "Изгрев" 

бл.38, ет.3, ап.23, молба вх.№ РД-6-94.Г/171/18.10.2006 г. -  300 лв.  Лицето е 



семейно; има определена 93% трайно намалена работоспособност с чужда 

помощ; през м.октомври 2006 г. е починала майката, за погребениято на 

която са взети пари назаем; г-жа Димитрова съжителства с дъщеря си, която 

е самотна майка с едно малолетно дете. 

  

  57. Росина Йорданова Русева  - ЕГН ………., гр. Варна, жк "Трошево" 33, 

вх.А, ет.1, ап.1, молба вх.№ ОС-6-94.Р/26/01.12.2006 г. -  300 лв.  Лицето е 

инвалид 1-ва група с чужда помощ; студентка 4 курс във ВСУ "Черноризец 

Храбър"; съжителства с майка си, която е вдовица. 

  

  58. Милка Иванова Флорева  - ЕГН………., гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" 

бл.218, вх.4, ап.105, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/44/06.12.2006 г. - 300 лв.  

Лицето е разведено; живее със сина си Иван Флорев, който е с 95% трайно 

намалена работоспособност с чужда помощ; лицето работи на минимално 

трудово възнаграждение; доходът се формира от пенсията и минималната 

работна заплата; синът се нуждае от пълно обгрижване и закупуване на 

санитарни материали. 

  

  59. Калинка Маринова Ставрева  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Кап. Райчо" 

№ 107, молба вх.№ РД-6-94.К/15/26.01.2006 г. - 200 лв.  Лицето е семейно; 

съпругът е с 90% трайно намалена работоспособност с чужда помощ 

(травматична ампутация на краката); семейството има 5 деца - две 

пълнолетни и 3 непълнолетни; обитават стая и кухня при крайно мизерни 

условия; доходът на семейството се формира от пенсията на съпруга. 

  

  60. Росица Николова Стоилова  - ЕГН………., гр. Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.10, вх.7, ет.7, ап.72, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Р/19/11.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето е със 73% трайно намалена 

работоспособност; жилището, което обитава е в лошо техническо състояние 

и се нуждае от основен ремонт; доходите на лицето са минимални; тя не е в 

състояние да се справи с осигуряване на средствата за комунално-битовите 

си разходи. 

  

  61. Тодор Петров Събев  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Крайезерна" № 4, 

молба вх.№ СДЖ-6-94.Т/14/17.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е бездомник, 

няма никакви доходи, насочен е към Дирекция "БТ". 

  

  62. Емил Любенов Илиев  - ЕГН ……… , гр.Варна, жк "Младост" бл.146, 

вх.7, ет.8, ап.64, молба вх.№ СДЖ-6-94.Е/22/26.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето 

има 75% трайно намалена работоспособност; месечният доход се формира 

от пенсия; майката е починала, с бащата не поддържа връзка; на посочения 

адрес лицето е ползвало общинско жилище, но към момента в жилището е 

настанено друго семейство. 



  

  63. Здравелин Георгиев Иванов  - ЕГН …………., гр.Варна, ул."Трайко 

Китанчев" № 10, молба вх.№ СДЖ-6-94.З/9/14.12.2006 г. -  1000 лв  Лицето е 

студент по медицина; доходът на семейството се формира от минималната 

работна заплата на майката; поради липса на финансови средства, същият е 

прекъснал образованието си през 2006/2007 г. 

  

  64. Тона Димитрова Янакиева  - ЕГН …………, гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.402, вх.9, ет.8, ап.199, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Е/22/26.10.2006 г. -  200 лв. Лицето има определени 85% трайно намалена 

работоспособност; обитава общинско жилище в лошо техническо 

състояние; доходът й се формира единствено от пенсия. 

  

  65. Веселинка Георгиева Илиева  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Акад. 

Корчатов" № 55, молба вх.№ СДЖ-6-94.В/16/24.07.2006 г. -  200 лв.  Лицето 

е с 92% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; доходът се 

формира единствено от пенсия; обитава общинско жилище. 

  

  66. Анастасия Тодорова Стефанова  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Георги 

Пеячевич" № 6, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/14/20.07.2006 г. -  300 лв.  Лицето е 

семейно; родила е 9 деца, от които едното е починало; живеят в двустайно 

жилище при лоши технически и санитарно-хигиенни условия; жилището се 

нуждае от основен ремонт. 

 

   67. Йорданка Великова Георгиева  - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 

 "Вл.Варненчик" бл.6, вх.5, ап.99, молба вх.№ РД-6-94.Й/13/14.12.2006 г. - 

200 лв.  Лицето има 76% трайно намалена работоспособност; единият й син 

е с увреждане "Болест на Бехтерев"; доходът се формира единствено от 

пенсия, която е крайно недостатъчна за задоволяване на основните жизнени 

потребности и за отопление през настоящия зимен сезон. 

  

  68. Иванка Христова Тончева  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Рощок" № 21, 

молба вх.№ СДЖ-6-94.И/29/11.12.2006 г. -  300 лв.  Лицето е вдовица, с 

влошено здравословно състояние; доходите се формират единствено от 

пенсия; има двама синове, с единия от които съжителства; г-н Тончев е с 

98% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; жилището се 

нуждае от основен ремонт - стените са влажни, мухлясали и с разрушена 

мазилка. 

  

  69. Валя Цветанова Бонева  - ЕГН …….., гр.Варна, ул."Никола Козлев" 

бл.20, вх.А, ет.6, ап.23, молба вх.№ ЗР-6-94.В/23/04.12.2006 г. -  200 лв.  

Лицето обитава едностайно жилище; лицето е насочено за явяване пред 

ТЕЛК; доходът се формира единствено от минимална заплата. 



  

  70. Димчо Кръстев Кръстев  - ЕГН………., гр.Варна, ул."Кавала" 1-3, 

молба вх.№ СДЖ-6-94.Д/20/20.10.2006 г. - 1000 лв.  Лицето е 

несемейно;единственият му роднина е сестра му, която няма постоянни 

доходи; обитават наследствен апартамент в крайно мизерни условия; 

няколкократно хоспитализиран поради заболяването си "остра лимфоидна 

левкемия"; не може да си позволи отопление и необходимата силна храна 

при предстоящото му лечение в домашни условия. 

  

  71. Дарина Иванова Дянкова  - ЕГН ………, гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" 

бл.307, вх.10, ет.6, ап.45, молба вх.№ РД-6-94.Д/270/18.10.2006 г. -  1000 лв.  

През последните няколко месеца лицето няколкократно е хоспитализирано и 

е претърпяло две операции (карцином на маточна шийка); работи в район 

"Вл.Варненчик" като специалист "Екология и чистота"; съпругът е съкратен 

от БТК; съжителстват с 16-годишната си дъщеря, ученичка в 11 клас. 

  

  72. Димитър Милков Иванов  - ЕГН……., гр.Варна, жк"Вл.Варненчик" 

бл.21, вх.16, ет.3, ап.19, молба вх.№ ОС-6-94.Д/41/26.10.2006 г. - 1000 лв. 

Лицето е със злокачествено онкологично заболяване; трудово зает като 

домакин в район "Вл.Варненчик"; съпругата му работи като медицинска 

сестра; семейството не е в състояние да осигури необходимите финансови 

средства за комунално-битови разходи. 

  

  73. Георги Афанасиевич Ганчев  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Бачо Киро" 

№ 14, молба вх.№ СДЖ-6-94.Г/7/27.10.2006 г. -  300 лв.  Лицето съжителства 

с по-малката си дъщеря Дария, която е със 100% трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ; доходът на семейството се формира от 

минималната му работна заплата като охранител и социални помощи по 

Закона за социално подпомагане за деца; г-н Ганчев се грижи за лежащо 

болната си майка, която е също със 100% трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ. 

  

  74. Зина Бисерова Найденова  - ЕГН ……….., гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" 

ул."Гургулят" № 17, молба вх.№ СДЖ-6-94.З/7/30.10.2006 г. -  200 лв.  

Лицето е самотна майка с едно малолетно дете; обитава стая от жилище в 

лошо техническо състояние; единственият доход се формира от семейни 

помощи за деца. 

  

  75. Галина Асенова Михайлова  - ЕГН ………., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 7, молба вх.№ СДЖ-

694.Г/18/30.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е самотна майка с 3 малолетни деца; 

обитават стая от жилище при лоши хигиенно-битови условия и липса на 

санитарен възел; доходът се формира от социални помощи. 



  

  76. Ангелинка Йорданова Дянкова  - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 

"Вл.Варненчик" бл.9, вх.2, ап.47, молба вх.№ ОС-6-94.А/25/24.10.2006 г. -  

1000 лв.  Лицето е с 56% трайно намалена работоспособност; съжителства 

със съпруга си и болната си майка; съпругът й е с 99% трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ; същият е обездвижен на легло и се 

нуждае от постоянно обгрижване и санитарно-хигиенни материали. 

  

  77. Димитър Станков Михайлов  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Дебър" № 33 

Б - таван, молба вх.№ РД-6-94.Д/320/06.12.2006 г. -  200 лв.  Лицето обитава 

таванска стая при лоши санитарно-хигиенни условия; доходът се формира 

единствено от пенсия; от 20 г. не съжителства със съпругата си, но поради 

липса на съдебно решение за развод, същият не може да бъде подпомаган по 

ЗСП. 

  

  78. Катя Йосифова Симеонова  - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Боян Илиев" 

№ 3, молба вх.№ РД-6-94.К/169/31.10.2006 г. -  200 лв.  Лицето е самотна 

майка с две непълнолетни деца; безработна, с регистрация с Бюрото по 

труда; обитават две стаи при лоши хигиенно-битови условия и липса на 

санитарен възел. 

  

  79. Иван Тихомиров Златев  - ЕГН ………., гр.Варна, местност 

"Св.Константин и Елена", ул.10" № 1, молба вх.№ СДЖ-6-

94.И/24/14.11.2006 г. -  300 лв.  Лицето е пенсионер; доходът се формира 

единствено от пенсия; живее в жилище с площ от 27 кв.м. общинска 

собственост; в края на 2004 г. е получил инфаркт; страда от хронични 

заболявания; насочен е за явяване пред ТЕЛК; през м.октомври 2006 г. е 

хоспитализиран. 

  

  80. Ангел Тодоров Ангелов  - ЕГН …………, гр.Варна, жк "Възраждане " 

бл.8, вх.2, ет.4, ап.48, молба вх.№ СДЖ-6-9100/49/17.11.2006 г. -  300 лв.  

Лицето е с 95% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; 

съжителства със съпругата си, която е с 91% трайно намалена 

работоспособност; доходът се формира единствено от пенсия. 

  

  81. Снежина Станкова Панайотова  - ЕГН ………., гр.Варна, жк "Младост" 

бл.106, вх.9, ап.106, молба вх.№ РД-6-94.С/373/27.11.2006 г. -  200 лв.  

Лицето е със 75% трайно намалена работоспособност; доходът се формира 

единствено от пенсия; съжителства на семейни начала с Венелин Поляков; 

имат дете на 4 г., за което не полагат необходимите грижи и същото е 

настанено в приемно семейство. 

  



  82. Елисавета Едуард Кръстева  - ЕГН ……….., гр.Варна, местност 

"Траката", ул."8" № 3, молба вх.№ РД-6-94.Е/121/24.11.2006 г. -  200 лв.  

Лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; страда от 

хронично заболяване; насочена е за явяване пред ТЕЛК. 

  

  83. Живко Петров Георгиев  - ЕГН ………., гр.Варна, кв."Аспарухово", 

местност "Боровец" № 625, молба вх.№ СДЖ-6-94.Ж/9/07.12.2006 г. - 300 

лв.  Лицето е с 93% трайно намалена работоспособност; доходът му се 

формира единствено от пенсия; в края на м.ноември 2006 г. е починала 

съпругата му; за лечението и погребението са взети пари назаем. 

  

  84. Жени Петрова Трифонова  - ЕГН ………., гр.Варна, бул."Сливница" 

бл.187, вх.1, ап.63, молба вх.№ СДЖ-6-94.Ж/8/14.11.2006 г. -  500 лв.  

Лицето е разведено; сама се грижи за 15-годишната си дъщеря, която е със 

100% трайно намалена работоспособност с чужда помощ (детска церебрална 

парализа); детето посещава СОУ за деца с нарушено зрение; доходът на 

семейството се формира единствено от социални добавки. 

  

  85. Марияна Иванова Ватова  - ЕГН……………, гр.Варна, жк»Младост» 

бл.141, вх.2, ет.4, ап.39, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/26/28.07.2006 г. - 930 лв.  

Лицето има определена 95 % трайно намалена работоспособност с чужда 

помощ; придвижва се с помощта на канадки. Средствата са за изграждане на 

парапет пред входа на блока;  

 

  86. Константин Цанов Иванов  - ЕГН …………, гр.Варна, 

жк.»Вл.Варненчик» бл.216, вх.5, ап.143, молба вх.№ РД-6-

1000/604/26.09.2006 г. -  450 лв.  Лицето е инвалид. Средствата са за 

изграждане на парапет пред входа на блока; 

  

  87. Мери Петкова Апостолова  - ЕГН ………., гр.Варна, ул.»Рали 

Мавридов» № 8, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/33/13.11.2006 г. -  120 лв.  Лицето 

има определена 99 % трайно намалена работоспособност. Средствата са за 

изграждане на парапет в дома й; 

  

  88. Еленка Димитрова Маслева – ЕГН………….., гр.Варна, ул.»Гривица» 

бл.9, вх.А, ет.3, ап.5, молба вх.№ ОС-6-94.Е/25/21.11.2006 г. -  300 лв.  

Лицето е вдовица; съпругът й е починал на 27.10.2006 г. след тежко 

боледуване; средствата за лечение и погребение са взети на заем. 

  

  89. Румяна Събчева Петрова -  ЕГН …………, гр.Варна, жк.»Св.Иван 

Рилски» бл.53, вх.А, ет.8, ап.25, молба вх.№ РД-6-94.Р/4/23.01.2006 г. - 300 

лв. Лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; в края на миналата 



година е претърпяла злополука в следствие, на което няколко месеца е била 

на легло; безработна . 

  

  90. Милена Йорданова Колева -  ЕГН …………., гр.Варна, ул.»Осми Март» 

бл.19, ет.4, ап.26, молба вх.№ РД-6-94.М/321/15.11.2006 г. -  200 лв.  Лицето 

има определени 75 % трайно намалена работоспособност, доходът се 

формира единствено от пенсия, няма движимо и недвижимо имущество, 

което да бъде източник на допълнителни доходи. 

  

  91. Юлияна Асенова Димитрова  - ЕГН ………., гр.Варна, 

жк.»Вл.Варненчик» бл.406, вх.1, ет.6, ап.24, молба вх.№ СДЖ-6-

94.Ю/7/04.10.2006 г. -  500 лв.  Лицето е семейно; настанена е в общинско 

жилище, което към момента е негодно за обитаване, липсват врати, 

прозорци, ел.контакти, батерии и др. 

  

  92. Костадин Ненчев Иванов  - ЕГН ………., гр.Варна, жк.»Вл.Варненчик» 

бл.202, вх.3, ет.1, ап.64, молба вх.№ РД-6-94.К/160/11.10.2006 г. -  3  00 лв.  

Лицето е несемейно; има определена 72 % трайно намалена 

работоспособност; доходът се формира единствено от пенсия; живее в 

изключителна бедност. 

  

  93. Величка Куртева Георгиева  - ЕГН ………., гр.Варна, ул.»Марин 

Дринов» № 53, ет.2, ап.4, молба вх.№ ЗР-6-94.В/19/15.11.2006 г. - 200 лв.  

Лицето е вдовица; има определена 71 % ТНР; доходът се формира 

единствено от пенсия; необходимо е провеждането на рехабилитация. 

  

  94. Борислав Йорданов Пеев  - ЕГН ………, гр.Варна, жк.»Трошево» бл.78, 

вх.Б, ет.6, ап.42, молба вх.№ ЗР-6-94.Б/11/05.12.2006 г. - 300 лв.  Лицето има 

определена 95 % трайно намалена работоспособност; доходът се формира 

единствено от пенсия и работната заплата на съпругата; провежда лечение в 

барокамера, необходимо е закупуване на санитарни материали. 

  

  95. Стоян Христинов Йорданов  - ЕГН…….., гр.Варна, ул.»Любен 

Каравелов» № 28, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/49/18.12.2006 г. -  500 лв.  

Лицето е сирак; на 13.12.2006 г. е починала майка му Христина Йорданова; 

за погребението са взети пари на заем; г-н Йорданов е ученик в 11 клас. 

  

   



ПРИЛОЖЕНИЕ    

  КЪМ РЕШЕНИЕ №   4582-10(49)/20, 22.12.2006 г.  

  

  1. Велислав Стефанов Маслев  - ЕГН …….., гр.Варна, ул."Гривица" 9, вх.А, 

ет.3, ап.5, молба вх.№ ОС-6-94.В/26/14.09.2006 г. - ОТКАЗ, при изготвяне на 

анкетата от социалния работник става ясно, че лицето е починало; 

  

  2. Севдалина Хюсеинова Исмаилова  - ЕГН ………., гр.Варна, 

жк"Вл.Варненчик", ул."Гургулят" № 23А, молба вх.№ РД-6-

94.С/254/31.07.2006 г. - ОТКАЗ, след двукратно посещение лицето не е 

открито на посочения адрес; не може да бъде изготвен социален доклад и да 

се прецени необходимостта от финансово подпомагане; 

  

  3. Васил Николов Белчев  - ЕГН ………, гр.Варна, жк "Вл.Варненчик" 

бл.404, вх.11, ет.4, ап.139, молба вх.№ СДЖ-6-94.В/21/26.09.2006 г. - 

ОТКАЗ, при извършената проверка е установено, че лицето не живее на 

посочения адрес; не може да бъде изготвен социален доклад и да се прецени 

необходимостта от финансово подпомагане; 

  

  4. Екатерина Райнова Георгиева  - ЕГН ………, гр.Варна, ул."Лозенград" 

бл.3, вх.Б, ап.31, молба вх.№ СДЖ-6-94.Е/18/26.09.2006 г. - ОТКАЗ, молбата 

й е за ползване на транспорт до Дневен център, тъй като има дете с трайно 

намалена работоспособност; проблемът вече е решен; 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. Ахмед Бейрям Сюлейман  - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Веслец" № 42, 

молба вх.№ СДЖ-6-94.А/30/28.09.2006 г. - ОТКАЗ, след трикратно 

посещение лицето не е открито на посочения адрес; не може да бъде 

изготвен социален доклад и да се прецени необходимостта от финансово 

подпомагане; 

  

  6. Евдокия Христова Гроздева  - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Иван 

Аксаков" № 43, молба вх.№ СДЖ-6-94.Е/20/03.10.2006 г. - ОТКАЗ, след 

посещение е установено, че на посочения адрес няма жилище с номер 43; не 

може да бъде изготвен социален доклад и да се прецени необходимостта от 

финансово подпомагане; 

  

  7. Ангел Любенов Стефанов - ЕГН …….., гр.Варна, кв."Аспарухово", 

ул."Браила" № 53, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/29/28.09.2006 г. - ОТКАЗ, след 

посещение на адреса е установено, че няма такова лице на посочения адрес; 



не може да бъде изготвен социален доклад и да се прецени необходимостта 

от финансово подпомагане; 

  

  8. Наталия Стоянова Попова  - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Стефан 

Караджа" № 6, молба вх.№ СДЖ-6-94.Н/12/09.10.2006 г. - ОТКАЗ, след 

посещение на място от социалния работник е установено, че лицето е 

живяло с детето си на посочения адрес до началото на м.ноември 2006 г. и 

по данни на наемодателя отива да живее в гр.Велико Търново; не може да 

бъде изготвен социален доклад и да се прецени необходимостта от 

финансово подпомагане; 

  

  9. Стефка Иванова Захариева  - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Боян Илиев" 

№ 22, молба вх.№ РД-6-94.С/341/01.11.2006 г. - ОТКАЗ, след двукратно 

посещение лицето не е открито на посочения адрес; не може да бъде 

изготвен социален доклад и да се прецени необходимостта от финансово 

подпомагане; 

  

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  единадесета  от дневния ред 

 

 

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

вероизповедания, медии" относно: 

   - даване на съгласие за обявяване на 15 август - Ден на Варна - за 

неработен ден за гражданите на общината. 

Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК 

"Култура, вероизповедания, медии" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 34 

  

   Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

   4591-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302(99)/24.11.2006 

г., Общинският съвет - Варна дава съгласие за обявяване на 15 август - Ден 

на Варна, за неработен ден за гражданите на Общината. 

  Упълномощава Кмета на община Варна да предприеме необходимите 

процесуални действия за изпълнение на решението на Общинския съвет -

Варна. 

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

  

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  дванадесета  от дневния ред 

 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Младежки дейности и спорт" относно: 

   - отпускане на сумата от 560 лв. за награда на Камелия Добранчева от 

Хандбален клуб "Локомотив Металекс Билд" за постигнато IV-то място на 

СП по плажен хандбал; 

   - отпускане на сумата от 560 лв. за награда на Людмила Гърева от 

Хандбален клуб "Локомотив Металекс Билд" за постигнато IV-то място на 

СП по плажен хандбал; 

   - отпускане на сумата от 560 лв. за награда Николай Топузаков от 

Хандбален клуб "Локомотив Металекс Билд" за постигнато IV-то място на 

СП по плажен хандбал. 

   - отпускане на сумата от 500 лв. за награда на Делян Светославов 

Славов от СК "Боил" за постигнато III-то място на СП по кик бокс. 

   - отпускане на сумата от 400 лв. за награда на Димитър Георгиев 

Узунов от СК "Боил", като личен треньор на Делян Светославов Славов. 

   - отпускане на сумата от 1 000 лв. за награда на Иван Александров 

Рангелов от Българска Национална Федерация по Муайтай. 

   - отпускане на сумата от 800 лв. за награда на Владимир Кондов 

Демиров от Българска Национална Федерация по Муайтай, като личен 

треньор на Иван Александров Ангелов. 

   - отпускане на сумата от 7 000 лв. на Йордан Йовчев, от ГСК 

"Интерком груп - Черноморски Юнак" - Варна ,за постигнати високи 

спортни резултати на СП и ЕП - II-ро място халки на ЕП, II-ро място на 

халки и V-то място на земя на СП. 

Докл.: Т. МУТАФОВ - Председател ПК 

"Младежки дейности и спорт" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 33 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  



   4592-12. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. и по докладна записка № ОС-6-3500/48/07.12.2006г.,  Общински 

съвет - Варна решава да отпусне сумата от 560 лв. за награда на  Камелия 

Добранчева  от Хандбален клуб "Локомотив Металекс Билд" за постигнато 

IV-то място на СП по плажен хандбал. 

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

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

по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

  На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

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

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

горепосоченото решение 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4593-12. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и  

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. и по докладна записка № ОС-6-3500/48/07.12.2006г. , Общински 

съвет - Варна решава да отпусне сумата от 560 лв. за награда на  Людмила 

Гърева  от Хандбален клуб "Локомотив Металекс Билд" за постигнато IV-то 

място на СП по плажен хандбал. 

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

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

по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

  На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

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

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

горепосоченото решение 



  

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4594-12. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. и по докладна записка № ОС-6-3500/48/07.12.2006г. ,  

Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 560 лв. за награда на  

Николай Топузаков  - треньор на Хандбален клуб "Локомотив Металекс 

Билд" за постигнато IV-то място на СП по плажен хандбал. 

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

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

по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

 На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

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

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

горепосоченото решение 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4595-12. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. и по докладна записка № МДС-6-3500/276/06.12.2006г.,  

Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 500 лв. за награда на  

Делян Светославов Славов  от СК "Боил" за постигнато III-то място на СП 

по кик бокс. 

   Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

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

по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

  На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 



спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

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

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

горепосоченото решение 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4596-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г., и по докладна записка № МДС-6-3500/276/06.12.2006г. ,  

Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 400лв. за награда на  

Димитър Георгиев Узунов  от СК "Боил",като личен треньор на Делян 

Светославов Славов. 

   Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

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

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

   На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

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

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

горепосоченото решение. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4597-12. На основание чл. 21, ал. 1, т.6и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. и по докладна записка № МДС-6-3500/199/22.11.2006г. ,  

Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за награда на  

Иван Александров Рангелов  от Българска Национална Федерация по 

Муайтай. 

   Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

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

по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 



Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

   На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

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

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

горепосоченото решение 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4598-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 от 

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г., и по докладна записка № МДС-6-3500/199/22.11.2006г. ,  

Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата от 800лв. за награда на  

Владимир Кондов Демиров  от Българска Национална Федерация по 

Муайтай,като личен треньор на Иван Александров Ангелов. 

   Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

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

Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

   На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

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

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

горепосоченото решение. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4599-12. На основание чл. 21, ал. 1, т.6и т. 23 от ЗМСМА и чл. 1, т 1 и 

2 от таблица 1 от Наредбата за материално стимулиране на варненски 

спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни 

резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски 

купи и световни рекорди през 2006 г. и по докладна записка № ОС-6-

9302/241/15.11.2006г. ,  Общински съвет - Варна решава да отпусне сумата 

от 7 000лв. на  Йордан Йовчев , от ГСК"Интерком груп - Черноморски 

Юнак" - Варна,за постигнати високи спортни резултати на СП и ЕП - II-ро 

място халки на ЕП, II-ро място на халки и V-то място на земя на СП. 



  

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови 

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

по Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 

и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 

Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 

през 2006 г. 

   На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 

варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 

спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 

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

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

горепосоченото решение. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 30, против - 0, въздържали се - 5, отсъстват - 16/ 

  

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  тринадесета  от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Предоставяне от Общински съвет - Варна на сума в 

размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/ на "Алфа радио"-ООД във връзка с 

реализация на проект "Музика без дим" - 25 предавания в периода от 

17.11.2006 г. до 24.05.2007 г.  

       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  

   Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

   4600-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет - Варна решава сумата от 5 000 /пет хиляди/ лв. да бъде 

предоставена на "Алфа радио" ООД във връзка с реализация на проект 

"Музика без дим" - 25 предавания в периода 17.11.2006 г. - 24.05.2007 г. 

  Разходът в размер на 5 000 лв. да бъде за сметка на Общински съвет - 

Варна. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 31, против - 0, въздържали се - 8, отсъстват - 12/ 

  

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  четиринадесета  от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО : Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет -

Варна.  

       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4601-14-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

"Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна освобождава от състава на ПК "Обществен ред и сигурност" 

общинския съветник Веселин Данов. 

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

  

   4601-14-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна освобождава от състава на ВрК "Правилници, наредби и 

инструкции по въпроси от местно значение и жалби на граждани" 

общинския съветник Веселин Данов. 

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

  

  4601-14-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ПК "Образование" общинския съветник 

Веселин Данов. 

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

  



   4601-14-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ПК "Опазване и възпроизводство на 

околната среда" общинския съветник Веселин Данов. 

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

  

   4602-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 17, ал. 5 от 

"Правилникза организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна трансформира ПК "Опазване и възпроизводство на околната 

среда" във ВрК "Опазване и възпроизводство на околната среда". 

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

  

  4603-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

"Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ПК "Собственост и стопанство" общинския 

съветник Георги Ташков. 

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

  

   4604-14-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

 от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

 комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

 съвет - Варна освобождава от състава на ПК "Транспорт" общинския 

 съветник Янко Станев.  

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

  

   4604-14-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

 от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

 комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

 съвет - Варна избира за член на ПК "Собственост и стопанство" общинския 

 съветник Янко Станев. 

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

  

   4604-14-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

 от "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

 комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

 съвет - Варна избира за член на ВрК "Опазване и възпроизводство на 

 околната среда" общинския съветник Янко Станев. 

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

  



   4605-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

 "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

 комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

 съвет - Варна избира за член на ВрК "Опазване и възпроизводство на 

 околната среда" общинския съветник Илияна Кръстева. 

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

  

   4606-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

 "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

 комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

 съвет - Варна избира за член на ВрК "Корупция" общинския съветник Иван 

 Иванов. 

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

  

   4607-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

 "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

 комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

 съвет - Варна избира за член на ВрК "Корупция" общинския съветник 

 Григори Бонев. 

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

  

   4608-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

 "Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

 комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

 съвет - Варна избира за член на ВрК "Корупция" общинския съветник Иван 

 Недялков. 

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

  

   4609-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

"Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински 

съвет - Варна избира за член на ВрК "Структури и общинска 

администрация" общинския съветник Бранимир Балачев. 

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

  

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  петнадесета  от дневния ред 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване" относно: 

   - отпускане и неотпускане на еднократни помощи. 

   - продължаване на договора на общопрактикуващите лекари 

ползващи се от разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ до 31.12.2007 г.; 

   - отпускане на средства в размер на 250 хлв. на ДКЦ-ве с оглед на 

извършване на спешен ремонт на сградния фонд и с оглед подобряване 

условията на работа на общопрактикуващите лекари и въвеждането им 

съобразно изискванията на Наредба 41; 

   - заплащане на изразходваните средства за закупуване на жизнено 

необходими лекарства от Онкодиспансер - Варна в размер на 211 656,90 лв. 

   - отпускане на сума от 207 хлв. за спешен ремонт на покривната 

конструкция на "ДКЦ - І Св.Клементина - Варна"-ЕООД. 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ - 

Председател ПК "Здравеопазване" 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  

   Общински съвет - Варна прие следните   

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4610-15.  На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т. 23 и чл.54, ал.3 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска целево сумата от 211 295.60 лв. 

на "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - 

д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД за заплащане на закупени 

лекарства за обслужени жители на гр.Варна, съобразно приложен списък с 

лица и количества. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4611-15.  На основание чл.21, ал.1, т. 6, т.8 и т. 23 и чл.54, ал.3 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска сумата от 207 793.00 лв. на 



"ДКЦ1 "Света Клементина" ЕООД - Варна за неотложен ремонт на сградата 

на лечебното заведение, съгласно опис на ОП"Инвестиционна политика". 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4612-15.  На основание чл.21, ал.1, т.6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във 

връзка с чл.102 от ЗЛЗ, Общински съвет - Варна възлага на управителите на 

лечебните заведения - общински търговски дружества, да сключат анекси за 

удължаване срока на договорите за ползване на кабинети в лечебните 

заведения с общо практикуващите лекари и стоматолози при досегашните 

условия. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4613-15.  На основание чл.21, ал.1, т. 6, т.8 и т. 23 и чл.54, ал.3 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска сумата от 250 000.00 лв. за 

извършване на неотложни ремонтни дейности в "ДКЦ 1 "Света Клементина" 

ЕООД-Варна, "ДКЦ 2 "Свети Иван Рилски" ЕООД - Варна, "ДКЦ 3" ЕООД -

Варна, "ДКЦ 4" ЕООД - Варна, "ДКЦ 5 "Света Екатерина" ЕООД - 

Варна,ДКЦ "Чайка" ЕООД-Варна, "Стоматологичен център 1 Варна" ЕООД. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   4614-15.  На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 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 с вх.№ ОС-6-9302/248/24.11.2006г. и вх.№ ЗР-6-

9302/13/11.12.2006г. 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 - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 

  

   4615-15.  На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 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 с вх.№ ОС-6-9302/248/24.11.2006г. и вх.№ ЗР-6-

9302/13/11.12.2006г. на база здравен статус, Общински съвет - Варна  не 

отпуска финансови  средства за лечение на лицата, посочени в приложение 

към настоящото решение. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

   



ПРИЛОЖЕНИЕ   

  

  КЪМ РЕШЕНИЕ № 4614-15  (  49  )  /20, 22.12.2006 г.  

  

  1.Ралица Светославова Христова,  ЕГН:………., гр.Варна кв."Хр. Ботев" 

ул."Пробуда" № 117 , молба с вх.№РД-6-94.Р/146/04.09.2006 г. - 300 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Базедова болест. Състояние 

след резекцио субтоталис гландула тиреоидее. Дъщеря й Веселина Ралицова 

Светославова с ЕГН: ……….. е с диагноза: Бактериална чревна инфекция, 

неуточнена. Остър бронхиолит. 

  

  2.Ивайло Георгиев Георгиев,  ЕГН:………., гр.Варна, кв."Св. Иван Рилски" 

бл.27 вх.А ет.7 ап.110, молба с вх. №РД -6-94.И/7/17.01.2006 г. -  800 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи , които не се или 

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

склероза цереброспинална форма. Пристъпна форма пристъпноремитентно 

протичане. Състояние след пореден пристъп. Остатъчна тежка спастична 

парапареза. Дискоординационен синдром - средна степен. 

  

  3.Анелия Демирова Демирова,  ЕГН:……….. гр.Варна, кв."Аспарухово", 

ул."Моряшка" №61, молба с вх. № ОС-6-94.А/16/25.04.2006 г. -  500 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи , които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК за синът и Алин Анелиев Демиров, 

ЕГН:………. е с диагноза: Морбус Даун. Хидронефрозис билатералис. 

Песеквиноварус билатералис. Ст. пост операционем - тенотомиям 

перкутанем тендо Ахили билатералис. 

  

  4.Айше Кемал Исмаил,  ЕГН:……….., гр.Варна, кв."Аспарухово", 

ул."Горна студена" №48 вх.Б, молба с вх. №ЗР-6-94.А/38/05.09.2006 г. -  150 

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

реимбурсират от НЗОК Същият е с диагноза: Бронхиална астма - средно 

тежко протичане. Конверзионно разстройство. 

  

  5.Мара Димитрова Тренчева,  ЕГН:…………., гр.Варна, кв."Аспарухово", 

ул."Злетово" бл.2 вх.В ет.3 ап.27 , молба с вх. №ЗР-6-94.М/46/05.09.2006 г. -  

400 лв.  Същият е с диагноза: МСБ. Състояние след ИМИ. Инфаркт в 

ТЛСМА. Остатъчна десностранна централна латентна хемипареза. Захарен 

диабет ІІ тип. Диабетна полиневропатия на долни крайници. Тежко изразен 

психоорганичен синдром. 

  

  6.Керанка Илиева Димитрова,  ЕГН:………., гр.Варна, ул. "Доброволци" 

15, ет.3, ап.29, молба с вх. № РД-5-94.К/110/20.07.2005 г. -  300 лв.  за 



закупуване на медикаменти. Същият е с диагноза: Хипертонична болест. 

Дифузна струма. Артрозна болест. 

  

  7.Карамфилка Парашкевова Михайлова,  ЕГН:………., гр.Варна, 

ж.к."Възраждане" бл.43 вх.1 ет.6 ап.16, молба с вх. №ЗР-6-

94.К/26/11.09.2006 г. -  300 лв.  за закупуване на лекарствени средства и 

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

диагноза: Пертрохантерно счупване закрито в дясно. Остеопороза. 

Двустранна глухота. 

  

  8.Яшар Хюсеинов Яшаров,  ЕГН: ………….., гр.Варна, ул."Д-р Иван 

Селимински" бл.1 вх.А ет.4 ап.11, молба с вх.№ ЗР-6-94.Я/4/25.04.2006 г.-  

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

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

при болест на сърцето. Състояние след проведен аортокоронарен байпас на 

четири коронарни артерии. Преден миокарден инфаркт в хроничен стадий. 

Периферна артериална болест на долни крайници, клаудикацио 

интермитенс. 

  

  9.Минка Станева Котларова,  ЕГН: ………., гр.Варна, ж.к."Възраждане" 

бл.51 вх.5 ет.4 ап.102, молба с вх. № ОС-6-94.М/23/07.09.2006 г. -  300 лв.  за 

леща. Същият с диагноза: Катаракта на двете очи. 

  

  10.Димитър Петров Георгиев,  ЕГН: ……….., гр.Варна, ул."Поп Христо" 

№1А, молба с вх. № ЗР-6-94.Д/29/27.09.2006 г. -  200 лв.  за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК.Същият с диагноза: Еризипел на лява подбедрица. Коксартрозис 

деформанс билатералис. Контрактура коксе билатералис. 

  

  11.Рада Горанова Якимова,  ЕГН: …….., гр.Варна, ул."Искър" №39 вх.Б 

ет.4 ап.23, молба с вх. № ЗР-6-94.Р/19/05.07.2006 г. -  400 лв.  за леща и 

медикаменти. Същият с диагноза: Гигантска аневризма на лява вътрешна 

сънна артерия. Обструктивна вътрешна хидроцефалия. Старческа катаракта 

на двете очи. 

  

 12.Митка Лазарова Петрова_,_ ЕГН: ……….. гр.Варна, кв."Аспарухово" 

ж.к."Дружба" бл.2 вх.А ет.1 ап.2, молба с вх. № ЗР-6-94.М/52/12.10.2006 г. -  

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

реимбурсират от НЗОК. Дъщеря и Лиляна Тодорова Джамбазова с ЕГН: 

………. е с диагноза: Пемфигус вулгарис. 

  

  13.Стоянка Русева Янева,  ЕГН: …………, гр.Варна, ул. "Ангел Кънчев" 

№60 ет.3 ап.10, молба с вх. № ЗР-6-94.С/29/13.10.2006 г. -  400 лв.  за 



закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият с диагноза: Дегенерацио 

макуле лутее ет ретине окули утриускве. Мастектомия синистра по повод 

злокачествен тумор - рецидив. 

  

  14.Иван Русков Русков,  ЕГН: ………., гр.Варна, ж.к."Вл. Варненчик" 

 бл.206 вх.5 ет.2 ап.129 , молба с вх. № ЗР-6-94.И/16/11.08.2006 г. -  400 лв.  

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

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият с диагноза: ИБС. Ангина 

пекторис при усилие ІІІ ф.к. Коронарна атеросклероза-многоклонова болест. 

Стеноза на артерия субклавия синистра. Пълен десен бедрен блок. Ляв 

преден хемиблок. Хронична левостранна сърдечна недостатъчност ІІІ ф.к. 

Дивертикулоза на дебело черво. Хиперхолестеролемия. 

  

  15.Магдалена Жанева Шопова ,  ЕГН: ………., гр.Варна, кв."Аспарухово" 

ул."Горна студена" №68 , молба с вх. № ЗР-6-94.М/40/14.08.2006 г. -  200 лв.  

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

реимбурсират от НЗОК. Същият с диагноза: Струма дифуза. Мастопатия 

гландула маме декстра. Резекцио секторалис гл. маме декстра. 

  

  16.Маргаритка Иванова Грозева,  ЕГН: ………., гр.Варна, ул."Гладстон" 

бл.2 вх.В ет.1 ап.42 , молба с вх. № ЗР-6-94.М/51/06.10.2006 г. - 1500 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК.Синът и Тодор Николов Грозев ЕГН:……….. е с 

диагноза: Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод. 

  

  17.Валентин Василев Христов,  ЕГН: ……….., гр.Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик" ул."Боян Илиев" №22 , молба с вх. № ЗР-6-94.Х/7/07.08.2006 г- 

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

реимбурсират от НЗОК.. Същият с диагноза: Хроничен активен хепатит с 

преход към чернодробна цироза. Синдром на хероинова зависимост. 

Еритемо - ексудативен гастрит. 

  

  18.Андон Демирев Русев,  ЕГН: ………., гр.Варна, ж.к."Вл. Варненчик" 

ул."Светослав Минков" №37 ,молба с вх.№СДЖ-6-94.А/20/21.08.2006 г. -200 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият с диагноза: ХОББ - смесена форма. 

Пневмофиброза. Хемороиди. 

  

  19.Севда Асенова Михайлова ,  ЕГН: ……., гр.Варна, ул."Пробуда" №154 , 

молба с вх. №РД-6-94.С/264/04.08.2006 г. - 300 лв.  за ортопедични 

обувки.Синът и Вълкан Севдов Асенов ЕГН:……… е с диагноза: Пес 

еквиноварус декстра. 



  

  20.Ана Иванова Андонова,  ЕГН: …………, гр.Варна, ул."Княз Черказки" 

№22 , молба с вх. № ЗР-6-94.А/36/08.08.2006 г. - 200 лв.  за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК.Дъщеря и Юлия Ангелова Гочева ЕГН: ………. е с 

диагноза: Апендицитис хроника екзацербата. Руптура кисте оварии 

синистра. Хемоперитонеум. Дифузен серо-фибринозен перитонит. 

Странгулационен илеус. Частична некроза на илеума. 

  

  21.Дияна Стефчова Тодорова ,  ЕГН: …………, гр.Варна, бул."Осми 

приморски полк" №137 бл.37 вх.А ет.8 ап.85 , молба с вх. № ЗР-6-

94.Д/25/22.08.2006 г. -  500 лв.  за закупуване на лекарствени средства и 

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

Живко Тодоров Желев ЕГН:………. е с диагноза: Вродена хидроцефалия. 

Епилепсия, редки, големи епи припадъци. Изоставане в психичното 

развитие. 

  

  22.Юлия Антонова Радева-Данаилова,  ЕГН: ………, гр.Варна, ул."Три 

уши" №3 ет.2 , молба с вх. № ОС-6-94.Ю/5/04.08.2006 г. -  2000 лв.  за 

трансплантация на бъбрек.Синът и Християн Петров Данаилов ЕГН:……… 

е с диагноза: Бъбречна хипоплазия. Терминална бъбречна недостатъчност. 

Хемодиализно лечение. Глухонемота. 

  

  23.Анка Ангелова Любомирова,  ЕГН: ……….., гр.Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик" бл.404 вх.5 ет.2 ап.55 , молба с вх. № СДЖ-6-94.А/17/10.08.2006 

г. - 100 лв.  за закупуване на медикаменти и консумативи след операция на 

млечна жлеза. Същият е с диагноза: Състояние след две операции на млечна 

жлеза. 

  

  24.Руска Кирова Иванова,  ЕГН: ……….., гр.Варна, ж.к."Трошево" бл.15 

вх.А ет.3 ап.9 , молба с вх.№ ЗР-6-94.Р/22/09.08.2006 г. - 300 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Остеопороза с патологична 

фрактура. Идеопатичен хипопаратиреоидизъм. Хроничен тиреоидит на 

Хашимото. Дифузна струма. 

  

  25.Станка Желязкова Статева ,  ЕГН: ……….., гр.Варна, ул."Чонгора" №50 

, молба с вх. № ЗР-6-94.С/24/14.09.2006 г.  -300 лв.  за закупуване на 

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

колан за имобилизация. Същият е с диагноза: Коксартроза билатералис. 

Спондилартроза. Гонартрозис билатералис. Деформирани прешлени на 

гръбначния стълб на ниво L2 - S5. ХОББ. 

  



  26.Йорданка Йорданова Георгиева ,  ЕГН:………, гр.Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик" бл.24 вх.1 ет.14 ап.67 , молба с вх. № СДЖ-6-94.Й/9/13.09.2006 

г. -  300 лв.  за леща. Същият е с диагноза: Катаракта на ляво око. 

  

  27.Катинка Тодорова Стефанова,  ЕГН: …….., гр.Варна, ж.к."Победа" бл.1 

вх.А ет.2 ап.13 , молба с вх. № ЗР-6-94.К/27/25.09.2006 г. -  300 лв.  за 

остеосинтезни средства. Същият е с диагноза: Глаукома на ляво око. 

Пертрохартенно счупване закрито в ляво. 

  

  28.Мария Миленова Атанасова,  ЕГН: ………., гр.Варна, ул."Поп Харитон" 

№89А , молба с вх. № ЗР-6-94.М/47/19.09.2006 г. -  300 лв.  за Фраксипарин 

и Нивалин. Същият е с диагноза: Счупване на бедрената шийка закрито в 

дясно. 

  

  29.Румена Стоянова Копчева,  ЕГН: ………, гр.Варна, ул."Г. Раковски" 

№63 ет.3 , молба с вх. № ЗР-6-94.Р/27/26.09.2006 г. -  300 лв.  за закупуване 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Злокачествено 

новообразувание на яйчника. 

  

  30.Йордана Стефанова Тодорова,  ЕГН: …………., гр.Варна, ул."Петър 

Райчив" №4 вх.К ет.4 ап.59, молба с вх. № ЗР-6-94.Й/8/20.09.2006 г. -  400 

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

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

бедрената шийка затворено в дясно. Счупване долния край на бедрената 

кост закрито в дясно. Глоукома и катаракта на дясното око. Захарен диабет. 

  

  31.Виктория Стоянова Сербезова,  ЕГН: ……….., гр.Варна, ул."Розова 

долина" №30, молба с вх. № ЗР-6-94.В/13/30.08.2006 г. -  200 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК.Синът и Орлин Викторов Стоянов ЕГН:……… е с 

диагноза: ВСМ - перимембранозен междукамерен дефект. Сърдечна 

недостатъчност. Чести инфекции на ГДП. 

  

  32.Иван Тодоров Петров ,  ЕГН: ………, гр.Варна, м-ст."Св. Никола" №9 , 

молба с вх. № РД-5-94.И/182/31.10.2005 г. -  200 лв.  за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК.Дъщеря му Магдалена Иванова Тодорова ЕГН: ………. е с диагноза: 

Бронхиална астма с чести пристъпи от задух и непрекъснато 

медикаментозно лечение. 

  

  33.Софка Недялкова Тачева,  ЕГН: ………., гр.Варна, кв."Аспарухово" 

ул."Пролет" №8 , молба с вх. № ЗР-6-94.С/21/23.08.2006 г. -  200 лв.  за 



закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Артериална хипертония. 

МСБ. Афективно разстройство. 

  

  34.Румяна Ангелова Бебекова,  ЕГН: ………., общ.Варна, с.Каменар 

ул."Калина" №44А , молба с вх. № ЗР-6-94.Р/20/26.07.2006 г. -  150 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Двустранна глухота. 

Хроничен отит на средното ухо двустранно. 

  

  35.Виолета Йорданова Симеонова ,  ЕГН: ………, гр.Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик" ул."Боян Илиев" №21 , молба с вх. № РД-6-94.В/196/19.09.2006 

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

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Бронхиална астма 

- тежко протичане. Астматичен статус. Хроничен фронтален синуит. 

Рекурентно депресивно разстройство. 

  

  36.Анастас Панайотов Милев  ЕГН: ………..,гр.Варна, ул."Екзарх Йосиф" 

№7 , молба с вх. № ЗР-6-94.А/126/04.07.2006 г. -  500 лв.  за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Хеморагичен мозъчен инсулт 

- интрацеребрален хематом в дясна голямомозъчна хемисфера. Левостранна 

централна хемиплегия. Екстрасистолна аритмия. Пневмофиброза. 

  

  37.Дарина Димитрова Бондокова,  ЕГН: ………., гр.Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик" бл.229 вх.2 ет.5 ап.53, молба с вх. № ЗР-6-94.Д/21/17.07.2006 г. -  

300 лв.  за медикаментите Milgamma и Nivalin. Синът и Борислав 

Мирославов Бондоков ЕГН:……… е с диагноза: Доброкачественно 

новообразувание на дясна подбедрица с резекция на фибулата. Парезис 

нервус фибуларис декстра. 

  

  38.Елиф Алиева Исмаилова,  ЕГН: …………, гр.Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик" ул."Светослав Минков" №48, молба с вх. № РД-6-

94.Е/94/12.09.2006 г. -  200 лв.  за закупуване на лекарствени средства , 

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

диагноза: Състояние след лапаросалпингектомия в ляво и кистектомия. 

  

  39.Димитър Ангелов Мандов,  ЕГН: ………., гр.Варна, кв."Аспарухово" 

ж.к."Дружба" бл.2 вх.В ет.4 ап.42 , молба с вх. № ОС-6-94.Д/23/10.05.2006 г. 

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

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

анус претер след перфорация ректо-сигме. Дифузен перитонит. Болест на 

Щрумпел спорагична форма напреднал стадий. Тежка, долна парапареза. 



  

  40.Магдалина Славова Карамфилова,  ЕГН: ………., гр.Варна, ул."Ст. 

Хаджииванов" №2 бл.2 ет.1 , молба с вх. № РД-6-94.М/151/29.05.2006 г. -  

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Хроничен калкулозен 

пиелонефрит. ХБН І-ІІ ст. Състояние след операция по повод девиртикулоза 

на сигмата. Състояние след тотална хистеректомия с аднексектомия по 

повод нео на ендометриума без данни за мета и рецидив. 

  

  41.Тихомир Ненов Тодоров,  ЕГН: …………, гр.Варна, кв."Виница" 

ул."Найден Райков" №27 , молба с вх. № РД-6-94.Т/101/04.10.2006 г. -  700 

лв . за медикаментите Салофалк и Буденофалк. Същият е с диагноза: ХУХК 

- ляв колит, средно тежка форма, хронично рецидивиращо протичане с 

прояви на активност. 

  

  42.Стефан Иванов Великов ,  ЕГН: …………, гр.Варна, кв."Виница" 

ул."Мария Бацарова" №20 , молба с вх. № ЗР-6-94.С/27/05.10.2006 г. -  300 

лв.  за леща. Същият е с диагноза: Двустранна катаракта. 

  

  43.Веса Демирова Ангелова,  ЕГН: …………, гр.Варна, кв."Аспарухово" 

ул."Гургулят" №8 , молба с вх. № ЗР-6-94.В/15/05.10.2006 г. -  200 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

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

ф.к. ИБС - АП при усилие ІІІ ф.к. Коронарна атеросклероза. ХБ ІІІ ст. 

висока степен сърдечна форма. Хипертонично сърце. 

  

  44.Иванка Гинкова Станчева,  ЕГН:………, гр.Варна, кв."Аспарухово" 

ул."Горна студена" №58, молба с вх. № РД-6-94.И/176/25.09.2006 г. -  300 

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

частично се реимбурсират от НЗОК.Синът и Георги Иванов Станчев 

ЕГН:………… е с диагноза: Детска церебрална парализа пирамидна форма. 

Разгъната спастична квадрипареза. 

  

  45.Боян Радев Георгиев ,  ЕГН: ………., гр.Варна, к-с."Изгрев" бл.40 вх.А 

ет.1 ап.7 , молба с вх. № ЗР-6-94.Б/6/29.09.2006 г. - 700 лв . за остеосинтезни 

средства, медикаменти и консумативи.Съпругата му Румяна Димитрова 

Георгиева ЕГН:……….. е с диагноза: Захарен диабет І тип. Диабетна 

ретинопатия. Диабетна полиневропатия. Диабетна макроангиопатаия. 

Диабетно стъпало - състояние след ампутация на дясна подбедрица. 

Диабетна нефропатия. Хроничен пиелонефрит. Счупване долния край на 

бедрената кост закрито в дясно. 

  



  46.Екатерина Дончева Баковска,  ЕГН: ……….., гр.Варна, ул. "Петър 

Райчев" бл.4, вх.Ж, ет.3, ап.152, молба с вх. № РД-6-94.Е/125/07.12.2006 г. -  

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Криптогенна чернодробна 

цироза с портална хипертония. Варици на хранопровода. Спленомегалия. 

Състояние след няколкократна склеротерапия на варици на хранопровода. 

Бронхиална астма. ХТСН ІІІ ф.к. 

  

  47.Еленка Недкова Недкова ,  ЕГН: …………, гр.Варна, кв."Аспарухово" 

ул."Младост" №2 , молба с вх. № ЗР-6-94.Е/21/26.09.2006 г. -  100 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Артрозна болест. Гонартроза. 

ХБ І ст. 

  

  48.Катя Янкова Иванова ,  ЕГН:…….., гр.Варна, ул."Боян Илиев" №22 , 

молба с вх. № СДЖ-6-94.К/17/14.09.2006 г. - 300 лв.  за закупуване на 

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

хранителна диета. Същият е с диагноза: Чернодробна цироза-

декомпенсирана. Портална хипертония. Хроничен пиелонефрит. 

  

  49.Лиляна Страхилова Манолова,  ЕГН: ………, гр.Варна, кв."Аспарухово" 

ул."Розова долина" №48 , молба с вх. № ЗР-6-94.Л/9/21.09.2006 г. -  100 лв.  

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Артериална хипертония. 

  

  50.Кальона Димитрова Станчева,  ЕГН:……….., гр.Варна, жк"Възраждане" 

бл.26, вх.6, ет.8, ап.24, молба с вх. № ЗР-6-94.К/36/21.11.2006 г. -  700 лв.  за 

закупуване на остеосинтезни средства и медикаменти, които не се или 

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

на бедрена шийка. След остеосинтеза. ХБ. Епилепсия. 

  

  51.Евдокия Христова Жекова ,  ЕГН: ………., гр.Варна, ул."Прилеп" №1 

ет.2 ап.8 , молба с вх. № РД-6-94.Е/20/18.08.2006 г. -  600 лв.  за закупуване 

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

реимбурсират от НЗОК.Синът и Йордан Байков Жеков ЕГН: ………. е с 

диагноза: Не-Хочкинов лимфом /Дифузен дребноклетъчен-маргиналнозонов 

МАЛТ на щитовидната жлеза/. 

  

  52.Асен Александров Андонов,  ЕГН: ……….., с.Каменар ул."Калина" №70 

, молба с вх. № СДЖ-6-94.А/13/12.07.2006 г. -  300 лв.  за закупуване на 

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

Същият е с диагноза: Състояние след ЧМТ с хеморагия в ДГМХ с контузия 



в темпорална област. Постравмена церебрастения. Симптомна епилепсия 

рядка честота. Контрактура на 4 и 5 пръст на лявата ръка. 

  

  53.Спас Методиев Иванов,  ЕГН: …………, гр.Варна кв. "Виница", ул. 

"Ламбо Пасков" 34, молба с вх. № ЗР-6-94.С/30/19.10.2006 г. -  1100 лв.  за 

20 процедури лечение в барокамера и озон-терапия при 55 лв. цена на 

процедура. Същият е с диагноза: Паркинсонов синдром - ригидно - 

брадикинетична форма с най-вероятна поствъзпалителна и съдова генеза.ХБ 

ІІ ст. умерена СМФ. 

  

  54.Мария Илиева Иванова,  ЕГН: ………., гр.Варна, кв."Галата" 

ул."Боровец" №37 , молба с вх. № РД-6-94.М/213/26.07.2006 г. -  400 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК.Синът и Георги Красимиров Симеонов ЕГН:……… 

е с диагноза: Хроничен панкреатит. Хронична диария. Ензимен дефицит. 

Кифосколиоза. 

  

  55.Мария Иванова Петкова ,  ЕГН: ………, гр.Варна, ул."Евлоги Георгиев" 

бл.21 вх.В ет.2 ап.36 , молба с вх. № ОС-6-94.М/16/17.05.2006 г. -  300 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Са базоцелуларис 

капитес фациеи. 

  

  56.Петър Стойков Стойков ,  ЕГН: ………., гр.Варна, ул."Патриарх 

Евтимий" №96 ет.1 ап.1 , молба с вх. № ОС-6-94.П/8/31.05.2006 г. -  800 лв.  

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Множествена склероза 

цереброспинална форма. Пристъпно - ремитентно протичане. 

  

  57.Минка Стоянова Бояджиева,  ЕГН: ……….., гр.Варна, ж.к."Възраждане" 

бл.67 вх.4 ап.95 , молба с вх. № РД-6-94.М/335/27.11.2006 г. -  800 лв.  за 

рехабилитация в гр.София. Синът и Симеон Пламенов Бояджиев ЕГН: 

…………. е с диагноза: Билатерална сензоневрална глухота. След кохлеарна 

имплантаця в гр. Соофия. 

  

  58.Фатмегюл Салим Ибрям,  ЕГН: **********, гр.Варна, ул."Б. Игнатов" 

№13А , молба с вх. № РД-6-94.Ф/19/27.11.2006 г. -  800 лв.  за 

рехабилитация в гр.София.Синът и Сейхан Бейхан Ибрям ЕГН: ………е с 

диагноза: Глухота. След имплантация на слухово устройство в гр. София. 

  

  59.Димитрина Живкова Димова,  ЕГН: ………, гр.Варна, ул. "Б. Игнатов", 

молба с вх. № РД-6-94.Д/305/27.11.2006 г. -  800 лв.  за рехабилитация в 



гр.София. Синът и Живко Данаилов Димов ЕГН:……. е с диагноза: 

Глухонемота. Състояние след кохлеарна имплантация в гр. София. 

  

  60.Милена Иванова Литвиткова,  ЕГН: ………, гр.Варна, ж.к."Вл. 

Варненчик" бл.5 вх.1 ап.13 , молба с вх. № РД-6-94.М/337/27.11.2006 г. -  

800 лв.  за рехабилитация в гр.София. Дъщеря и Самира Миленова Иванова 

ЕГН:………. е с диагноза: Двустранна глухота. Поведенчески отклонения 

със затруднения в училищната интеграция. Състояние след кохлеарна 

имплантация в гр. София. 

  

  61.Милена Иванова Колева ,  ЕГН: ………., гр.Варна, ж.к."Вл. Варненчик" 

бл.402 вх.17 ет.3 ап.316 , молба с вх. № РД-6-94.М/336/27.11.2006 г. -  800 

лв.  за рехабилитация в гр.София. Дъщеря и Йоана Ивайлова Колева 

ЕГН:……… е с диагноза: Невритис нервикустици билатералис 

/наследствена глухота с увреждане на говора/. Състояние след кохлеарна 

имплантация в гр. София. 

  

  62.Тодор Георгиев Караиванов,  ЕГН: …….., гр.Варна, кв."Аспарухово" 

ул."Калач" №1 , молба с вх. № ЗР-6-94.Т/5/22.11.2006 г. 

-  200 лв.  за алергени и медикаменти. Дъщеря му Петя Тодорова 

Караиванова ЕГН:………. е с диагноза: Бронхиална астма с преобладаващ 

алергичен компонент. 

  

  63. Мариан Димитров Маринов,  ЕГН: ………, гр. Варна, ул. "Даме Груев" 

бл.10, ет.1, ап.3, молба с вх. № ЗР-6-94.М/65/30.11.2006 г. -  900 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

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

сигмата. Умерено диференциран аденокарцином на сигмата с инфилтрат в 

дълбочина. 

  

  64. Стефан Крумов Кротев,  ЕГН: ………., гр. Варна, ул. "Георги Бакалов" 

№ 6, молба с вх. № ЗР-6-94.С/33/26.10.2006 г. -  400 лв.  за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Състояние след фрактура с 

деформация на гръдни прешлени. Предна спондилолистеза на 5, 6 

гр.прешлен. Състояние след сутура по повод перфорирана язва на стомаха с 

невъзстановена хемопоеза. Херния вентралис пост оператива. 

  

  65. Христина Ангелова Романова-Радева,  ЕГН: ………, гр. Варна жк "Вл. 

Варненчик", бл.219, вх.3, ет.1, ап.64, молба с вх. № СДЖ-6-

94.Х/7/05.12.2006 г. -  900 лв.  за медикаменти и консумативи, които не се 

или частично се реимбурсират от НЗОК. Съпругът Радко Златев Радев, ЕГН: 

………. е с диагноза: МСБ. Хеморогичен мозъчен инсулт на територията на 



ЛГМХ с пробив във вентрикулната система. ХБ ІІІ ст. умерена степен СМФ. 

Хипертонично сърце. Захарен диабет тип 2, със затластяване-новооткрит. 

Състояние след полиомиелит - симптома на долна 

 вяла параплегия. 

  

  66. Росица Тихомирова Василева,  ЕГН: ………., гр. Варна ул. "Хан 

Аспарух" 19, ет.3, с молба вх. № РД-6-94.Р/195/04.12.2006 г. -  1700 лв.   за 

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

НЗОК.Дъщеря й Даниела Йорданова Василева с ЕГН: ……… е с диагноза: 

ВСМ. Д-транспозиция на големите артерии. Пареза на ляв раменен сплит С5 

- С7. Анатомична корекция 27.09.2006 г. На 29.09.2006г преходен пълен 

атриовентрикуларен блок. Белодробен кръвоизлив в десен горен лоб. Ранева 

инфекция. 

  

  67. Фатма Рафет Карани , ЕГН: ………., с. Каменар ул. "Невен" № 5Б, 

молба с вх. _ ЗР-6-94.П/8/05.12.2006 г. -  800 лв.  за медикаменти и 

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

с диагноза: Множествена склероза цереброспинална форма. Ремитентен ход 

остатъчна левостранна спастична хемипареза средна степен. 

  

  68.   Еленка Георгиева Георгиева,  ЕГН: ………, гр. Варна кв. "Галата" ул. 

"Боровец" № 37, молба с вх. № РД-6-94.Е/81/24.07.2006 г. -  200 лв.  за 

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

НЗОК. Същият е с диагноза: Порфирия вариагата. 

  

  69. Шамсия Мустафа Емин,  ЕГН: ………., гр. Варна ул. "Карамфил" № 

18 А, молба с вх. № ЗР-6-94.Ш/1/15.08.2006 г. -  100 лв.  за медикаменти и 

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

с диагноза: Херния умбиликалис. Есенциална тромбоцитопения. 

Рецидивиращо деепресивно разтройство, умерено тежък епизод. 

  

  70. Димитра Мартинова Ницова , ЕГН: …….., гр.Варна кв. "Левски", 

ул."Рощок" № 14, вх.1, ет.1, ап.2, молба вх. № ЗР-6-94-Д/27/07.09. 2006 г. -  

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза - Захарен диабет 

инсулинозависим тип. Диабетна ретинопатия. Двустранна катаракта. 

Диабетна полиневропатия. Състояние след ампутация на първия пръст на 

дясното стъпало по повод диабетна гангрена. 

  

  71. Дочка Василева Любенова ., ЕГН: …….., гр. Варна , кв. Владиславово 

ул."Боян Илиев" № 2, молба вх № ЗР-6-94.Д/26/30.08.2006 г. -  200 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК.Синът й Янко Дочев Любенов с ЕГН: ………. е с 



диагноза: Вродена катаракта на двете очи. Ретинопатия. ВСМ-АСД - ІІ тип. 

Голям ляв - десен шънт и обемна белодробна хипертония. 

  

  72. Марина Стоянова Петрова , ЕГН: …….., гр.Варна кв. "Възраждане", 

бл.3, вх.1, ет. 16, ап. 95, молба вх. № ЗР-6-94-М/42/16.08.2006 г. - 150 лв.  за 

закупуване на медикаменти , които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК.Синът й Стоян Маринов Петров с ЕГН:……….е с диагноза: 

Бронхиална астма. 

  

  73. Васил Николов Василев , ЕГН: ………, гр.Варна , ул."Трепетлика" 7, 

ет.2, ап.5, молба вх. № ЗР-6-94.В/11/03.08.2006г. -  500 лв.  за медикаменти и 

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

с диагноза: ХОББ-смесена форма. ХДН - І ст. Метатуберкулозна 

пневмосклероза. Захарен диабет ІІ тип. Диабетна полиневропатия. 

Олигофренна дебилност. Пертрохантерно счупване закрито в ляво. 

  

  74.   Сашка Стефанова Вълкова , ЕГН: ……….., гр.Варна, ул. "Ген. Колев" 

83, вх.Е, ет.9, ап. 154, молба вх. №РД-6-94.С/258/02.08.2006г. - 2000 лв.  за 

присаждане на стволови клетки и закупуване на лекарствени средства, които 

не се или частично се реимбурсират от НЗОК. Дъщеря й Цветелина 

Тодорова Вълкова с ЕГН: ………. е с диагноза: Състояние след съчетана 

травма - глава, гърди, корем, гръбначен стълб, таз. Квадрипареза - тежка 

степен до плегия за краката. Състояние след предна и задна метална 

стабилизация С3 - С6. Стеноза на гръбначномозъчния канал с компресия на 

медулата. 

  

  75. Али Ахмед Ахмед , ЕГН: ……….., гр.Варна, кв. "Аспарухово" 

ул."Горна студена" № 75, молба вх.№ ЗР-6-94.А/40/15.09.2006 г. -  100 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ХОББ. Разпространена 

пневмосклероза. ХБ - ІІ ст. умерена степен СФ. 

  

  76.   Хабибе Мехмедова Ибрямова , ЕГН: ………., гр.Варна, кв. 

"Аспарухово" ул. "Пролет" № 8, молба вх. № ЗР-6-94.Х/8/11.09.2006 г. -  

100лв.  за закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ХБ ІІІ ст. Хронична застойна 

сърдечна недостатъчност. Нарушение на сърдечния ритъм. Херпес зостер. 

Холелитиаза. 

  

  77. Зюмбюл Алиева Яшарова , ЕГН: ………, гр.Варна, ул. "Кап. Райчо" № 

116, ет.4, ап.11, молба вх.№ ОС-6-94.З/4/12.06.2006 г. -  25 лв.  за закупуване 

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

НЗОК. Същият е с диагноза: Серонегативен ревматоиден артрит-



множествено засягане. Спондилартроза. Дискова херния Л4, Л5, S1 в дясно. 

Дясностранен лумбосакрален радикулерен синдром. ХБ ІІІ ст. висока 

степен, СМФ. ИБС. Ангина пектори ІІ ф.к. Хронична лявостранна СН ІІ ф.к. 

Състояние след тромбоза на централна ретинална вена на ляво око. 

Фиброзна мастопатия на млечните жлези. 

  

 78. Пенка Михайлова Георгиева, ЕГН: …….., гр.Варна, ул."Георги 

Пиячевич" № 13, молба с вх.№ РД-6-94.П/30/24.02.2006 г. - 150 лв. за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

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

ІІІ ст., умерена степен, СМФ. 

  

  79. Фатима Илкова Димитрова , ЕГН: …….., гр.Варна, ул. "Кап. Райчо" 

116, ет.4, ап.11, молба с вх. № ОС-6-94.Ф/3/09.06.2006 г. -  500 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Системен лупус еритематодес 

- сърдечна, бьбречна, белодробна и мозъчна форма. Синдром на Рейно. ХБ 

ІІ ст., висока степен, СМФ. Състояние след тромбоза на ретинна вена на 

дясно око. 

  

  80. Донка Йовчева Енчева , ЕГН: …………, гр.Варна, жк "Изгрев" бл.41, 

ет.3, ап.21, молба с вх. № ЗР-6-94.Д/23/14.08.2006 г, -  200 лв.  за закупуване 

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

НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС. Долен и базален миокарден инфаркт в 

хроничен стадий. ХБ ІІІ ст. лека степен СФ. Хипертонично сърце. 

Хиперлипидемия. Нарушен въглехидратен толеранс. Язвена болест. 

  

  81  Христо Младенов Христов  , ЕГН: ………., гр.Варна, кв. "Аспарухово" 

ул. "Горна студена" № 89, молба с вх. № ЗР-6-94.Х/9/26.10.2006 г. -  250 лв.  

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: МСБ. Съсстояние след ЧМТ, 

/от 2000 г./, съдова посттравмена енцефалопатия. Дискоординационен 

синдром, лек психоорганичен синдром. Пирамидна симптоматика в дясно. 

  

  82. Георги Стоянов Георгиев , ЕГН: ……….., гр.Варна, ул. "Розова долина" 

№ 8, молба с вх. № ЗР-6-94.Г/5/05.06.2006 г. -  200 лв.  за закупуване на 

лекарствени средства, които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК.Съпругата му Мария Димитрова Георгиева с ЕГН: ………. е с 

диагноза: ХБ ІІ ст. ИБС - АП при усилие. Хронична левостранна СН. 

Генерализирана артрозна болест. 

  

  83. Гергана Емилова Божикова , ЕГН: …………., гр.Варна, кв. "Галата" м-т 

"Прибой" № 1707а, молба с вх. № ЗР-6-94.Г/6/12.06.2006 г. -  500 лв.  за 



закупуване на лекарствени средства, прегледи и транспорт, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК.Дъщеря й Ренета Емилова Божикова с 

ЕГН: ………. е с диагноза: ВСМ-голям перимембанозен междукамерен 

дефект, пролапс на аортно платно. Некомпенсирана лява камера. Извършена 

операция на 8.05.2006 г.-пластика на междукамерния дефект, лигатура на 

персистиращ артериален канал, пластика на трикуспидална клапа, 

дезобструкция на деснокамерния изходен път и резекция на субаортен 

шелф. 

  

  84. Стефка Младенова Йосифова , ЕГН: ……….., гр.Варна, кв. 

"Аспарухово" ул. "Ропотамо" № 15а, молба с вх.№ ЗР-6-94.С/16/05.06.2006 

г. -  300 лв.  за закупуване на леща. Същият е с диагноза: Старческа 

катаракта. 

  

  85. Сийка Иванова Красимирова , ЕГН: ………, гр.Варна, ул. "Розова 

долина" № 17Б, молба с вх. № ЗР-6-94.С/18/21.06.2006 г. -  100 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Хронична застойна СН ІІІ ф.к. 

ХБ ІІІ ст. умерена степен СМФ. ИБС - АП ІІ ф.к. Дегиниративна аортна 

стеноза. Хроничен гастрит. Хроничен бронхит. 

  

  86. Валентина Кръстева Георгиева , ЕГН: ………., гр.Варна, кв. 

"Аспарухово" жк "Дружба" бл. 18, вх.б, ет.1, ап.10, молба с вх. № ЗР-6-

94.В/12/24.08.2006 г. -  500 лв.  за направени разходи за медикаменти и 

консумативи , които не се реимбурсират от НЗОК.Дъщеря й Соня Емилова 

Георгиева с ЕГН: ……….е с диагноза: Чернодробна недостатъчност. 

Хроничен хепатит с бета-таласемичен синдром - хомозиготна форма. 

Състояние след алогенна трансплантация на периферни хемопоетични 

стволови клетки от фамилен напълно идентичен донор-сестра. 

  

  87. Марийка Димитрова Георгиева , ЕГН: ……….. гр.Варна, кв. 

"Възраждане" бл.45, вх.4, ет.1, ап.75, молба с вх. № РД-6-

94.М/248/05.09.2006 г. -  200 лв.  за закупуване на лекарствени 

средства,които не се или частично реимбурсират от НЗОК.Синът й Желязко 

Йорданов Георгиев е с ЕГН: …….. е с диагноза: Лека умствена 

изостаналост. Отзвучала психотична декомпенсация. Синдром на Рейно със 

слаби хемодинамични нарушения. 

  

  88. Марийка Стоянова Стоянова , ЕГН:……….., гр.Варна, кв. "Аспарухово" 

ул. "Рожен" № 7, молба с вх. № ЗР-6-94.М/25/07.06.2006 г. - 300 лв.  за 

закупуване на леща. Същият е с диагноза: Двустранна катаракта. 

  



  89. Донка Стоянова Странджалиева , ЕГН: ………., гр.Варна, ул. 

"Дубровник" бл.5 вх.Б, ап.6, молба с вх. № ЗР-6-94.Д/28/26.09.2006 г. -  500 

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС. АП ІІ-ІІІ ф.к., чести 

пристъпи. СН ІІ-ІІІ ф.к. Двустранно намален слух. Серонегативен 

ревматоиден артирт с множествена локализация, висока степен на 

активност. Вторична остеоартроза. Двигателен дефицит. Двустранна лезия 

на нервус медианус на ниво карпален тунел - демиелинизация на сетивни 

двигателни влакна. 

  

  90. Милена Кирилова Андреева , ЕГН: ………, гр.Варна, кв. "Аспарухово" 

ул. "Розова долина" № 48, молба с вх. № ЗР-6-94.М/33/14.07.2006 г. -  150 

лв.  за последваща радиойод терапия в гр. София. Същият е с 

диагноза:Състояние след субтотална резекция на щитовидната жлеза за Са 

гландуле тириоидее. Постоперативен хипотириоидизъм. Тириоидит на 

Хашимото. 

  

  91. Карамфилка Христова Радева , ЕГН: ………., гр.Варна, 

кв."Аспарухово" ул. "Томас Мюнцер" № 11, молба с вх. № ЗР-6-

94.К/191/24.07.2006 г. -  150 лв.  за закупуване на лекарствени средства, 

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

Карцином на ларинкса. 

  

  92.   Станка Георгиева Райчева , ЕГН: ………, гр.Варна, ул. "Доброволци" 

1, вх.1, ет.6, ап.93, молба с вх. № ЗР-6-94.С/23/07.09.2006 г. -  300 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

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

Мултинфарктна енцефалотпатия. Състояние след ИМИ - инфаркт в 

територита на ДСМА. Остатъчна лявостранна, централна, спастична 

хемипареза, среднотежка степен. Ревматизъм - сърдечно-ставна форма, 

митрална стеноза и инсуфициенция. СН ІІ ф.к. Захарен диабет ІІ тип. 

Диабетна ангиопатия. Състояние след емболектомия с пластика на а. 

феморалис двустранно. 

  

  93. Петър Димитров Петров , ЕГН: ………, гр.Варна, кв. "Младост" бл. 103, 

вх.2, ап. 139, молба с вх. № СДЖ-6-94.П/9/15.08.2006 г. -  500 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: МСБ. Състояние 

след ХМИ - интрацеребрален хематом в лява, голямомозъчна хемисфера. 

Остатъчна десностранна централна спастична хемипареза, среднотежка 

степен, лека номинативна апфазия. Съдова енцефалопатия. Двустранна 

катаракта. ХОББ - бронхитна форма. 

  



  94. Йорданка Александрова Симеонова , ЕГН: ………, гр.Варна, ул. 

"Пробуда" № 151, молба с вх. № ЗР-6-94.Й/6/10.08.2006 г. -  150 лв.  за 

закупуване на очила. Дъщеря й Айше Йорданова Александрова с ЕГН: 

………. е с диагноза: Астигматизъм. 

  

  95. Мария Василева Боева , ЕГН: ………., гр.Варна, ул. "Ст. планина" 27, 

ет.3, ап.9, молба с вх. № СДЖ-6-94.М/18/12.06.2006 г. -  300 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Рецидивиращо депресивно 

разстройство. Хемороидална болест. Варикозни вени на двете подбедрици. 

Анемия. 

  

  96. Красимир Петков Георгиев , ЕГН: ………, гр.Варна, ул."Макгахан" № 

2, молба вх.№ ЗР-6-94.К/23/08.08.2006 г.-  500 лв.  за закупуване на 

лекарствени средства и консумативи, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ИБС. Антеросептален 

миокарден инфаркт в хроничен стадий. Коронарна атеросклероза. 

Триклонова коронарна болест. ХБ ІІІ ст., умерена степен, СФ. 

Хипертонично сърце. Захарен диабет, инснулинозависим. 

Хиперхолестеролемия. Подагра в ремисия. Оперативна интервенция: 

Аортокоронарен байпас на пет коронарни артерии. 

  

  97. Гюлю Юсуф Юсуф , ЕГН: ………, гр.Варна, кв. "Аспарухово" ул. 

"Томас Мюнцер" № 11А, молба с вх. № ЗР-6-94.Г/11/17.08.2006 г. - 150 лв.  

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

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: БКБ. Състояние след остър 

пиелонефрит. 

  

  98. Алекси Ангелов Асенов , ЕГН: ………, гр.Варна, кв. "Аспарухово" ул. 

"Новгород" № 39, молба с вх. № РД-6-94.А/143/02.08.2006 г. -  200 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частично се реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: МСБ. Състояние 

след ИМИ тромботичен инфаркт в ЛСМА. Мултиинфарктна енцефалопатия. 

Остатъчна десностранна централна хемипареза - лека степен. 

  

  99. Мария Петрова Коева , ЕГН: ………., гр.Варна, кв. Вл. Варненчик бл. 

407, вх.8, ап. 135, молба с вх.№ ЗР-6-94.М/41/14.08.2006 г. -  700 лв.  за 

катетър и закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: Бъбречна поликистоза. 

Терминална хронична бъбречна недостатъчност. Хрониодиализно лечение. 

Симптоматична анемия и хипертония. Ренална остеодистрофия. Състояние 

след уремичен перикардит. 

  



  100. Ганка Желязкова Сургучева , ЕГН: ………, гр.Варна, ул. "Дубровник" 

бл.5, вх.Б, ап.6, ет.1, молба с вх. № ЗР-6-94.Г/14/26.09.2006 г. -  400 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства и консумативи, които не се или 

частичносе реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: МСБ. Болест на 

Алцхаймер. Карцином на десен бъбрек. Състояние след операция. 

  

  101. Анка Панайотова Георгиева , ЕГН: ……….., гр.Варна, м-т "Акчелар" 

№ 107, молба с вх. № ЗР-6-94.А/42/27.09.2006 г. -  500 лв.  за 

медикаментозно, стоматологично лечение и транспортни разходи. Същият е 

с диагноза: Са оварии, авансирал карцином. Клиентката е на химиотерапия. 

  

  102. Радка Димитрова Тодорова , ЕГН: ………….., гр.Варна, ул. 

"Карамфил" бл. 13, вх.Е, ап. 124, ет.7, молба с вх.№ ЗР-6-94.Р/25/19.09.2006 

г. -  300 лв.  за закупуване на леща. Същият е с диагноза: Двустранна 

катаракта. Хронична тотална СД ІІІ ф.к. Хипертонична болест ІІІ ст. 

умерена степен сърдечна форма. ИБС. АП при усилие. Състояние след 

двустранна мастектомия по повод Са. 

  

  103. Севда Георгиева Демирева, ЕГН: ………, гр. Варна, кв. 

"Владиславово" ул. "Боян Илиев" № 2, молба вх.№ ЗР-6-94.С/22/23.08.2006 

г. -  150 лв.  за които не се или частично се реимбурсират от НЗОК.Синът й 

Максим Севдов Демирев с ЕГН: …………. е с диагноза: Недоносеност. 

Майчина - фетална инфекция. Перинатална асфиксия. Детето често 

боледува от инфекции на ГДП. 

  

  104. Людмил Красимиров Тамбуров , ЕГН: ………, гр.Варна кв. "Вл. 

Варненчик" бл.32,вх.1, ет.4, ап.16, молба вх. № ЗР-6-94-Л/8/31.07.2006 г. -  

1100 лв.  за зъболечение на 11 зъба. Същият е с диагноза: Състояние след 

вулнус лацероконтузум капитис. Комоцио церебри. Фрактура мандибуле 

билатералис. Контузио торацис. 

  

  105. Желязка Николова Жекова , ЕГН: ……….., гр. Варна , ул. "Зеленика" 

№ 10А , молба вх № РД-5-94.Ж/48/22.11.2005 г. -  150 лв.  за закупуване на 

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

Същият е с диагноза: Ревматоиден артрит-полиартрит. Двустранна 

гонартроза. Хипотиреоидизъм. ХБ ІІ ст. умерена ст. СМФ. 

  

  106. Пламен Вълчев Петров , ЕГН: …….., гр.Варна ул. "Братя Бъкстон" № 

35, вх.Б, ет.4, ап. 16, молба вх. № РД-5-94-П/72/06.06.2005 г. -  300 лв.  за 

закупуване на медикаменти , които не се или частично се реимбурсират от 

НЗОК. Същият е с диагноза: Декомпенсиран захарен диабет, тип 2. 

Диабетна полиневропатия. Диабетна нефропатия. Стеатозен хепатит. БКБ. 

Централен хореоретинит на дясно око. Кандидозен баланит. 



  

  107. Женева Стоянова Милушева-Куса, ЕГН: ……., гр.Варна ул. 

"Карамфил" бл.11, ет.11, ап. 49, молба вх. № ЗР-6-94.Ж/1/10.02.2006г. -  200 

лв.  за медикаменти, които не се или частично се реимбурсират от НЗОК. 

Същият е с диагноза: Бронхиална астма. Синът й Рамон Рафаел-Анхел Хуса 

с ЕГН: ……… е с диагноза: Максиларен синуит. Епилепсия. 

  

  108. Емилия Андреева Демирова , ЕГН: ………., гр.Варна, ул. "Огражден" 

№ 9, молба вх. № ЗР-6-94.Е/12/27.04.2006г. -  150 лв.  за закупуване на 

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

Същият е с диагноза: Хипертонична болест ІІ ст. умерена степен, СФ. 

Ревматизъм. Аортна стеноза и инсуафициенция, митрална инсуфициенция. 

Конверсионно разстройство. 

  

  109. Мария Иванова Димова , ЕГН: ………, гр.Варна, ул. "Хъшове" № 

12,молба вх. № ОС-6-94.М/17/26.05.2006 г. -  300 лв.  за закупуване на 

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

Същият е с диагноза: Карцином на дясна млечна жлеза Т3, Н1, М0. 

Състояние след мастектомия. ХБ ІІ ст. Спондилоартрозис деформанс. 

Контрактура артикулацио карпирадиалис билатералис. Оклузия и стеноза на 

церебралните артерии. ХВБСН - дискоординационен синдром. 

  

  110.Павел Кирилов Киряков , ЕГН: ………., гр.Варна, ул. "Вяра" бл.6, вх.Б, 

ет.5, ап. 14, молба вх.№ РД-6-94.П/140/26.09.2006 г. . -  300 лв.  за 

закупуване на лекарствени средства, които не се или частично се 

реимбурсират от НЗОК. Същият е с диагноза: ДЦП пирамидна форма. 

Квадрипирамиден синдром. Умерена вътрешна и външна хидроцефалия. 

Ексцесивна миопия с двустранна парциална атрофия на очния нерв. 

Инципиден диабет. Лека олигофрения. Лека дебилност. Двустранна 

практическа глухота. 

  

  111. Донка Димова Петрова , ЕГН: ………., гр. Варна, ул. "Отец Паисий" 

№ 26, ет.2, ап.69, молба вх. № ЗР-5-94.Д/15/13.12.2005 г. - 300 лв.  за леща. 

Същият е е с диагноза: Старческа катаракта. 

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ   

  КЪМ РЕШЕНИЕ   II  № 4615-15(49)/20, 22.12.2006 г.  

  

  1. Зорка Иванова Иванова , ЕГН: ………, гр. Варна ул. "Гургулят" № 15, 

молба с вх. № ЗР-6-94.З/5/18.08.2006 г. е с диагноза: По нейни данни 

клиентката е с мозъчно заболяване, вследствие на което изпитва силни 

болки в очите -  няма основание за отпускане на средства за лечение.  

  

  2. Георги Тодоров Василев,  ЕГН: ………., гр. Варна ул."Антон Франгя" № 

52, молба с вх. № ЗР-6-94.Г/10/09.08.2006 г. е с диагноза: Счупване на 

долния край на бедрената кост, открито в дясно. Контузио капитис. 

Комоцио церебри от 2005 г. При няколкократни посещения лицето не е 

открито на посочения адрес -  няма основание за отпускане на средства за 

лечение.  

  

  3. Живко Михайлов Каракашев,  ЕГН: …….., гр. Варна кв. "Аспарухово" 

ул. "Розова долина" № 22 и жк "Вл. Варненчик", ул. "Светослав Минков" № 

19, молба с вх. № РД-5-94.Ж/22/03.06.2005 г. с диагноза: Травма на друг 

екстензорен мускул и сухожилие на ниво предмишница в ляво. При 

извършените проверки лицето не е намерено на посочените адреси -  няма 

основание за отпускане на средства за лечение.  

  

  4. Никола Георгиев Николов,  ЕГН: ………, гр. Варна кв. "Владиславово" 

бл.3, вх.4, ет.4, ап.61, молба с вх. № ЗР-6-94.Н/129/20.09.2006 г. е с диагноза: 

По данни на лицето - предстои му операция от херния - -  няма основание за 

отпускане на средства за лечение.  

  

  5. Гинка Иванова Станчева,  ЕГН: ………, гр. Варна кв. "Аспарухово", ул. 

"Горна студена" № 58, молба с вх.в № РД-6-94.Г/155/25.09.2006 г. е с 

диагноза: Ст. пост ехинококектомиам хепатис от 2003 г. -  няма основание 

за отпускане на средства за лечение.  

  

  6. Джемиле Алиева Мехмедова,  ЕГН: ………, гр. Варна жк "Вл. 

Варненчик" ул. "Гургулят" № 8а, молба с вх. № РД-6-94.Д/247/27.09.2006 г. 

е с диагноза: Марсилска треска от 2005 г. -  няма основание за отпускане на 

средства за лечение.  

  

  7. Теменужка Цонкова Жечева,  ЕГН: ………, гр. Варна ул. "Пробуда" № 

200А, молба с вх . № ЗР-6-94.Т/3/14.08.2006 г. е с диагноза: Апендицитис 

акута флегмоноза. Клиентката е платила 15 лв. за легло - няма основание за 

отпускане на средства за лечение.  

  



  8. Мария Петрова Михайлова , ЕГН: ………, гр. Варна, жк "Трошево" 

бл.40А, вх.В, ап.4, молба вх. № ЗР-6-94.М/44/24.08.2006г. с диагноза: 

Епилепсия големи клонично - тонични и прости парциални припадъци - 

средна честота. Изразена промяна на личността в епи стил. Бронхиална 

астма - алергична форма. Клиентката не е открита на посочения адрес. 

Настоящият й адрес е в с. Аксаково  - няма основание за отпускане на 

средства за лечение.   

  

  9. Красимир Георгиев Георгиев , ЕГН: ………., гр. Варна, кв. "Трошево", 

бл. 40, вх.В, ет.5, ап. 43, молба вх.№ ЗР-6-94.К/24/22.08.2006 г . На дъщеря 

му Мая Красимирова Георгиева с ЕГН: ……….. е поставена шина за 

лечение на зъби на стойност 150 лв.  - няма основание за отпускане на 

средства за шина  - месечният доход на семейството се формира от брутно 

трудово възнаграждение на съпруга 400 лв. 

  

  10. Владимир Димчев Иванов , ЕГН: …………, гр. Варна, кв. "Аспарухово" 

ул. "Пролет" № 6, молба вх. № ЗР-6-94.В/8/30.05.2006 г, е с диагноза: Луес 

латенс реценс от 24.01.2005 г. Клиентът в момента е клинично здрав. Към 

настоящия момент 09.05.2006 г. Няма данни за заболяване - не получава 

лекарства.  Н  яма основание за отпускане на средства за лечение.   

  

  11. Гина Иванова Станчева , ЕГН: ………., гр. Варна ул. "Манастирска" № 

22, молба вх. № ЗР-6-94.Г/12/11.09.2006 г. е с диагноза: Захарен диабет ІІ 

тип. ХБ ІІІ ст. умерена степен. Спондилоза на шийни 

прешлени. Г-жа Станчева не бе открита на посочения постоянен адрес. По 

информация получена от дъщеря й клиентката живее в с. Приселци, област. 

Варненска  - няма основание за отпускане на средства за лечение.   

  

  12. Лятиф Салиев Алиев , ЕГН: …………, гр. Варна кв. "Аспарухово" ул. 

"Новгород" № 15, молба вх. № ЗР-6-94.Л/3/06.06.2006 г с диагноза: ХБ. 

МСБ. ИБС . При направени няколкократни посещения на посочения адрес е 

установено, че лицето Лятиф Салиев Алиев не живее там, поради което е 

невъзможна да бъде извършена социална анкета -  няма основание за 

отпускане на средства за лечение.   

  

  13. Велка Петрова Дабева , ЕГН: ……….., гр. Варна ул. "Момина сълза" 4, 

ет.5, ап.35, молба вх. № РД-6-94.В/23/03.02.2006 г е с диагноза: Състояние 

след плеврален излив в лява гръдна половина. ИБС. Висок латерален 

инвфаркт в хроничен стадий. ХБ ІІІ ст. умерена степен СФ, Състояние след 

аорто-коронарен байпас. Клиентката има две семейни работещи дъщери, 

които живеят в собствени жилища. Едната дъщеря има фирма за продажба 

на щори. Има трима внука , двама от тях работещи. По-голяма част от 



медикаментите се реимбурсират от НЗОК  - няма основание за отпускане на 

средства за лечение.   

  

  14. Лютви Мехмед Хасан , ЕГН: ……….., гр.Варна, кв. "Аспарухово", ул. 

"Браила" № 6, молба с вх. № ЗР-6-94.Л/5/09.06.2006 г., е с диагноза: 

Шизофрения параноидна форма. Пристъпно - проградиентно протичане. 

Параноиден синдром. Промяна на личността. Алкохолна злоупотреба  -няма 

основание за отпускане на средства за лечение  , защото медикаментът 

който се закупува от аптечната мрежа е с ниска стойност. 

  

  15. Ася Мартинова Агелова , ЕГН: …………., гр.Варна, ул. "Доброволци" 

27, ет. 5, ап. 136, молба с вх. № РД-6-94.А/142/02.06.2006 г. с диагноза: 

Рецидивиращи инфекции на пикочните пътища  - няма основание за 

отпускане на средства за лечение  , тъй като медикаментите които се 

закупуват от аптечната мрежа са с ниска стойност. 

  

  16. Живка Пандева Мутафчиева , ЕГН: ……….., гр.Варна, ул. "Хр. Ботев" 

№ 18, вх.5, ап.131, молба с вх. № ЗР-6-94.Ж/5/31.08.2006 г. с диагноза: 

Болест на Алцхаймер тежко изразен психоорганичен синдром. Психотични 

включвания. МСБ, състояние след ИМИ микроинфаркт във ВБС. Мозъчна 

атеросклероза. Шийна остеохондроза. Дискоординационен синдром - няма 

основание за отпускане на средства за лечение  , да се ползва лечение по 

българските стандарти. 

  

  17. Галена Петкова Георгиева , ЕГН: …………, гр.Варна, ул, "Кавала" № 

39, ет.2, ап.9, молба вх. № ЗР-6-94.Г/3/18.05.2006 г. с диагноза: Шизофренно 

разстройство-параноидна форма. Да се ползват стоматологичните услуги 

предлагани от НЗОК.Медикаментът за основното заболяване е включен в 

лекарствения списък на НЗОК  - няма основание за отпускане на средства за 

лечение.   

  

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  шестнадесета  от дневния ред 

 

  ОТНОСНО: Приемане на имоти - собственост на "СЕНТЕР 

КОНСУЛТ"-ООД и пазарните им оценки, в изпълнение на решение на ОбС - 

Варна № 4298-3(45)/28.09.2006 г.  

       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  

   Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

   4616-16.  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.34, 

ал.4 и ал.7 и чл.40 от ЗОС и чл.98, във връзка с чл.92, ал.6 от НРПУРОИ и в 

изпълнение на решение №4298-3/45/28.09.2006г. на Общински съвет-Варна, 

Общински съвет-Варна изразява положително становище по депозираното 

от "СЕНТЕР КОНСУЛТ" ООД предложение вх.№РД-6-94-

П/195/11.12.2006г. и изготвените от независим лицензиран оценител 

пазарни оценки на имоти - собственост на дружеството. Общински съвет-

Варна възлага на Кмета на Община Варна да приключи процедурата по 

извършване на замяна на общински недвижим имот-частна общинска 

собственост, състоящ се от двуетажна масивна сграда, с изба и тавански 

помещения, със застроена площ 173кв.м., работилница със застроена площ 

182кв.м., масивна триетажна сграда със застроена площ 418кв.м. и масивна 

пристройка със застроена площ 264кв.м., както и дворно място с площ 2 

041кв.м., находящ се в гр.Варна, ул."Петко Каравелов" №9, на ъгъла с 

ул."Братя Миладинови" №14, квартал 725, ІІІ-ти подрайон, предмет на Акт 

за частна общинска собственост №375/27.10.1997г., при следните условия: 

  

 І. Имоти - собственост на "СЕНТЕР КОНСУЛТ" ООД, а именно: 

 1. Апартамент №1 /едно/, находящ се на първи жилищен етаж от 

сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Добротица" №10 /десет/, със застроена 

площ 75,45кв.м. /седемдесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни 

квадратни метра/, състоящ се от дневна, кухня, спалня, сервизни 

помещения, коридор, два балкона, при граници на апартамента: север - 



апартамент №2 /две/; запад- вътрешен двор; изток - ул."Добротица"; юг - 

калкан със съседен парцел, ведно с прилежащо избено помещение №1 /едно/ 

с площ 4,58кв.м. /четири цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра/, 

както и 7,5242% /седем цяло пет хиляди двеста четиридесет и две 

десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата, 

представляващо урегулиран поземлен имот №Х-14 /десети-четиринадесет/ в 

кв.155 /сто петдесет и пет/ по плана на единадесети микрорайон на гр.Варна 

и 77,00кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра/ идеални части от 

дворното място, цялото с пространство от 230,00кв.м. /двеста и тридесет 

квадратни метра/, при граници: улица, поземлен имот №13 /тринадесет/, 

поземлен имот №15 /петнадесет/ и поземлен имот №17 /седемнадесет/. 

  Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 135 300лв. /сто тридесет и пет хиляди и триста лева/ без ДДС. 

  

 2. Апартамент №5 /пет/, находящ се на трети жилищен етаж от сграда, 

находяща се в гр.Варна, ул."Добротица" №10 /десет/, със застроена площ 

75,45кв.м. /седемдесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни квадратни 

метра/, състоящ се от дневна, кухня, спалня, сервизни помещения, коридор, 

два балкона, при граници на апартамента: север - апартамент №6 /шест/; 

запад - вътрешен двор; изток - ул."Добротица"; юг - калкан със съседен 

парцел, ведно с прилежащо избено помещение №5 /пет/ с площ 5,76кв.м. 

/пет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, както и 7,8674% 

/седем цяло осем хиляди шестстотин седемдесет и четири десетохилядни 

процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж върху дворното място, върху което е построена сградата, 

представляващо урегулиран поземлен имот №Х-14 /десети-четиринадесет/ в 

кв.155 /сто петдесет и пет/ по плана на единадесети микрорайон на гр.Варна 

и 50,00кв.м. /петдесет квадратни метра/ идеални части от дворното място, 

цялото с пространство от 230,00кв.м. /двеста и тридесет квадратни метра/, 

при граници: улица, поземлен имот №13 /тринадесет/, поземлен имот №15 

/петнадесет/ и поземлен имот №17 /седемнадесет/. 

  Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 134 000лв. /сто тридесет и четири хиляди лева/ без ДДС. 

  

 3. Апартамент №2 /две/, находящ се на първи етаж от жилищна 

сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Хан Тервел" №29 /двадесет и девет/, със 

застроена площ 116,69кв.м. /сто и шестнадесет цяло и шестдесет и девет 

стотни квадратни метра/, състоящ се от две спални, хол, кухня, трапезария, 

коридор, баня, тоалетна, балкон, при граници: юг - ул."К. Доганов"; изток - 

апартамент №1 /едно/; запад - междублоково пространство; север - 

стълбище; отдолу - избени помещения и отгоре - апартамент №5 /пет/, ведно 

с прилежащо избено помещение №2 /две/ с площ 4,64кв.м. /четири цяло и 



шестдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници: север - стълбище, 

изток - изба №1 /едно/, юг - коридор и запад - изба №3 /три/, както и 

7,7249% /седем цяло седем хиляди двеста четиридесет и девет 

десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху държавно дворно място, попадащо в кв.4 

/четвърти/ по плана на единадесети подрайон на гр.Варна. 

   Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 165 800лв. /сто шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. 

  

 4. Апартамент №116 /сто и шестнадесет/, находящ се на четвърти 

етаж от жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Струга" №29 /двадесет 

и девет/, със застроена площ 81,82кв.м. /осемдесет и едно цяло и осемдесет 

и две стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна - столова, кухненски 

бокс, две спални, баня, тоалетна, пералня, дрешник, коридор и балкони, при 

граници: апартамент №115 /сто и петнадесет/ и апартамент от съседен блок 

на ул."Струга" №31 /тридесет и едно/, ведно с прилежащо избено 

помещение №9 /девет/ с площ 9,24кв.м. /девет цяло и двадесет и четири 

стотни квадратни метра/, при граници: изба №11 /единадесет/, изба №6 

/шест/ и коридор, както и 0,5399% /нула цяло пет хиляди триста деветдесет 

и девет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата 

и от правото на строеж върху държавно дворно място, попадащо в кв.566 

/петстотин шестдесет и шест/ по плана на четиринадесети подрайон на 

гр.Варна. 

   Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 158 600лв. /сто петдесет и осем хиляди и шестстотин лева/ без ДДС. 

  

 5. Апартамент №7 /седем/ "мезонет", находящ се на втори и трети 

етаж от сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Димитър Станчев" №7 /седем/, 

състоящ се на втори етаж от: кухня - трапезария, дневна с вътрешна стълба, 

баня и тоалетна, коридор и балкон; и на трети етаж от: две спални, вътрешна 

стълба, баня и тоалетна с предверие, две лоджии и коридор, с обща 

застроена площ 88,69кв.м. /осемдесет и осем цяло и шестдесет и девет 

стотни квадратни метра/, при граници: апартамент №6 /шест/, ул."Черни 

връх", апартамент №8 /осем/, стълбищна клетка на втори етаж, апартамент 

№10 /десет/ и стълбищен коридор на трети етаж, ведно с прилежащо избено 

помещение №8 /осем/ с площ 9,94кв.м. /девет цяло и деветдесет и четири 

стотни квадратни метра/, при граници: изба №7 /седем/, вътрешен двор, изба 

№9 /девет/ и коридор, както и 10,6245% /десет цяло шест хиляди двеста 

четиридесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части 

на сградата и от правото на строеж върху дворното място, цялото с площ 

242,00кв.м. /двеста четиридесет и два квадратни метра/, представляващо 

урегулиран поземлен имот №І-18 /първи - осемнадесет/, попадащо в кв.313 

А /триста и тринадесет "А"/ по плана на девети подрайон на гр.Варна, при 



граници: от две страни улици и урегулирани поземлени имоти №№ ІІ - 17 

/втори - седемнадесет/ и ХІ - 19 /единадесети - деветнадесет/. 

  Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 151 200лв. /сто петдесет и една хиляди и двеста лева/ без ДДС. 

  

  6. Апартамент "С" /буква "С"/, находящ се на трети жилищен етаж във 

вход 2 /две/ на жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, на ъгъла на 

ул."Георги Мамарчев" №1 /едно/ и ул."Ивайло" №63 /шестдесет и три/, със 

застроена площ 115,00кв.м. /сто и петнадесет квадратни метра/, състоящ се 

от дневна с кухненски бокс, две стаи, баня, тоалет, антре, килер, коридор и 

два балкона, при граници: ул."Георги Мамарчев", апартамент "Д" /буква 

"Д"/, стълбище, калкан, апартамент "В" /буква "В"/, ведно с прилежащо 

избено помещение №2 /две/ от вход 2 /две/ с площ 6,00кв.м. /шест цяло 

квадратни метра/, при граници: изба №3 /три/, коридор, изба №1 /едно/, 

гаражи, както и 5,7851% /пет цяло седем хиляди осемстотин петдесет и една 

десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, 

равняващо се на 18,88кв.м. /осемнадесет цяло осемдесет и осем стотни 

квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж върху дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 

430,00кв.м. /четиристотин и тридесет квадратни метра/, представляващо 

урегулиран поземлен имот №І-7,8 /първи - седем, осем/ в кв.295 Б /двеста 

деветдесет и пет "Б"/ по плана на девети подрайон на гр.Варна, при граници 

на дворното място: ул."Георги Мамарчев", ул."Ивайло", урегулирани 

поземлени имоти №№ ІІ-9 /втори - девет/, ІІІ-10 /трети - десет/, ІV-11 

/четвърти - единадесет/, ХІ-6 /единадесети - шест/. 

  Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 169 700лв. /сто шестдесет и девет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС. 

  

 7. Апартамент №105 /сто и пет/, находящ се на девети етаж от 

жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Оборище" №38 /тридесет и 

осем/, с обща застроена площ 108,74кв.м. /сто и осем цяло и седемдесет и 

четири стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна, всекидневна, две 

спални, бокс, антре, баня, тоалет и три балкона, при граници: апартамент 

№106 /сто и шест/, стълбище и сушилня, ведно с прилежащо избено 

помещение №33 /тридесет и три/ с площ 4,70кв.м. /четири цяло и седемдесет 

стотни квадратни метра/, при граници: изба №32 /тридесет и две/ и изба 

№34 /тридесет и четири/, както и 0,9398% /нула цяло девет хиляди триста 

деветдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части 

на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, попадащо 

в кв.509 /петстотин и девет/ по плана на тринадесети подрайон на гр.Варна. 

  Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 193 600лв. /сто деветдесет и три хиляди и шестстотин лева/ без ДДС. 



  

 8. Апартамент №63 /шестдесет и три/, находящ се на седми етаж от 

жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Оборище" №36 /тридесет и 

шест/, с обща застроена площ 85,76кв.м. /осемдесет и пет цяло и седемдесет 

и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна, всекидневна, спалня, 

 бокс, антре, баня, тоалет и два балкона, при граници: апартамент №62 

/шестдесет и две/, апартамент №64 /шестдесет и четири/ и стълбище, ведно с 

прилежащо избено помещение №27 /двадесет и седем/ с площ 6,30кв.м. 

/шест цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при граници: изба №28 

/двадесет и осем/ и коридор, както и 0,7700% /нула цяло седем хиляди и 

седемстотин десетохилядни процента/ идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, попадащо в 

кв.509 /петстотин и девет/ по плана на тринадесети микрорайон на гр.Варна. 

   Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 138 200лв. /сто тридесет и осем хиляди и двеста лева/ без ДДС. 

  

 9. Жилище №176 /сто седемдесет и шест/, находящ се на осми етаж от 

сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Христо Ботев" - север №18 

/осемнадесет/, вход 7 /седем/ със застроена площ 64,00кв.м. /шестдесет и 

четири квадратни метра/, състоящо се от две стаи, кухня - трапезария, баня - 

тоалет и входно антре, при граници отляво надясно: паркинг, стълбище, 

зелени площи, отдолу: жилище №172 /сто седемдесет и две/, отгоре: 

жилище №180 /сто и осемдесет/, ведно с маза №176 /сто седемдесет и шест/ 

с площ 6,35кв.м. /шест цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, при 

граници отляво надясно: избен коридор, маза №175 /сто седемдесет и пет/, 

изби от ул."Христо Ботев" вход 9 /девет/, маза №177 /сто седемдесет и 

седем/, както и 0,2355% /нула цяло две хиляди триста петдесет и пет 

десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж върху припадащата се част от терена.  

  Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 123 000лв. /сто двадесет и три хиляди лева/ без ДДС. 

  

  10. Апартамент №26 /двадесет и шест/, находящ се на седми етаж в 

блок 3 /три/ в гр.Варна, ул."Барутен погреб" /идентичен с ул."Батак" блок 3 

(три), етаж 7 (седем) апартамент №26 (двадесет и шест) - съгласно, 

документ за собственост/, със застроена площ 59,02в.м. /петдесет и девет 

цяло и две стотни квадратни метра/, състоящ се от входно антре, дневна с 

ниша, спалня, баня - тоалет и балкон, при граници: север - двор, запад - 

апартамент №25 /двадесет и пет/, юг - апартамент №28 /двадесет и осем/, 

изток - двор, ведно с прилежащото избено помещение, находящо се под 

апартамент №2 /две/, без номер па предходен документ за собственост, при 

граници: север - коридор, запад - изба №22 /двадесет и две/, юг - изба №30 

/тридесет/, изток - двор, ведно с едно общо помещение на осми етаж с 



квадратура и граници непосочени в предходния документ за собственост, 

както и 2,753% /две цяло седемстотин петдесет и три хилядни процента/ 

идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. 

  Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 105 900лв. /сто и пет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС. 

  

  11. Апартамент № 8 /осем/, находящ се на четвърти жилищен етаж от 

жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Неофит Рилски" №18 

/осемнадесет/, с обща застроена площ 107,59кв.м. /сто и седем цяло и 

петдесет и девет стотни квадратни метра/, при граници: изток - стълбищна 

площадка, север - избен коридор, юг - ул."Неофит Рилски"; ведно с 

прилежащото избено помещение /по данъчна оценка с площ 9,00кв.м. /девет 

квадратни метра/, при граници: север - избен коридор, юг - ул."Неофит 

Рилски", запад - общо помещение, изток - изба на Татяна Тодорова, както и 

съответните идеални части от общите части от дворното място, върху което 

е построена сградата, цялото с площ 540,00кв.м. /петстотин и четиридесет 

квадратни метра/, представляващо урегулиран поземлен имот №ХІІ-12,13 

/дванадесети - дванадесет, тринадесет/ в кв.582 /петстотин осемдесет и две/ 

по плана на четиринадесети подрайон на гр.Варна, при граници: урегулиран 

поземлен имот №ІV-14 /четвърти - четиринадесет/, ул."Неофит Рилски", 

урегулиран поземлен имот № Х-11 /десети - единадесет/. 

  Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 193 000лв. /сто деветдесет и три хиляди лева/ без ДДС. 

  

 12. Апартамент №1 /едно/, находящ се на първи жилищен етаж от 

сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Константин Иречек" №2 и 4 /две и 

четири/, вход "Б" със застроена площ 112,80кв.м. /сто и дванадесет цяло и 

осемдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна, кухня, вестибюл, 

спалня, спалня, коридор, пералня, баня, тоалет, при граници: двор, калкан, 

улица, улица, коридор, апартамент №2 /две/, апартамент №3 /три/, ведно с 

прилежащото избено помещение №8 /осем/ със застроена площ 13,30кв.м. 

/тринадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при граници: коридор, 

изба №10 /десет/, изба №9 /девет/, улица, изба №7 /седем/, изба №23 

/двадесет и три/ от вход "А", както и 8,04% /осем цяло и четири стотни 

процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж. 

   Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 191 500лв. /сто деветдесет и една хиляди и петстотин лева/ без ДДС. 

  

 13. Жилище №57 /петдесет и седем/, находящ се на четвърти етаж от 

сграда, находяща се в гр.Варна, ул."Христо Ботев" - север №18 

/осемнадесет/, вход 3 /три/ със застроена площ 102,20кв.м. /сто и две цяло и 

двадесет стотни квадратни метра/, състоящо се от три стаи, кухня исервизни 



помещения, при граници: изток - коридор и апартамент №56 /петдесет и 

шест/, запад - вход 5 /пет/, север - двор и апартамент №58 /петдесет и осем/, 

юг - ул."Христо Ботев", ведно с изба №14 /четиринадесет/ със светла площ 

15,84кв.м. /петнадесет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, 

при граници: изток - двор, запад - изба №15 /петнадесет/ и коридор, север - 

двор и юг - асансьор, както и съответния процент идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж върху припадащата се част от 

терена на комплекса. 

   Пазарната оценка, определена от независим експерт оценител възлиза 

на 189 200лв. /сто осемдесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС. 

  Общата стойност на предложените имоти е в размер на 2 049 000лв. 

/два 

 милиона четиридесет и девет хиляди лева/ без ДДС. 

  

 ІІ. Разликата в цените на заменяните имоти "СЕНТЕР КОНСУЛТ" 

ООД да заплати в пари. 

  Общински съвет - Варна упълномощава Кмета на Община Варна да 

издаде заповед и сключи договор за замяна със "СЕНТЕР КОНСУЛТ" ООД. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

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

  

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



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 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  седемнадесета  от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Вземане на решение за предприамена на всички 

необходими действия за предоставяне на имоти - публична държавна 

собственост на Община Варна за трайно задоволяване на обществени 

потребности.  

       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

  

   Общински съвет - Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

  

   4617-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка 

с писмо рег. № РД-6-3200(148)/07.11.2006 г. от Директора на РИОКОЗ - 

Варна и писмо изх. № РД-6-3200(148)/18.11.2006 г. от Кмета на Община 

Варна, Общински съвет - Варна предлага на Областния управител на 

Варненска област да направи мотивирано предложение пред Министерския 

съвет на Република България за предоставяне на имоти - публична държавна 

собственост, ползвани към настоящия момент от дружествата с общинско 

имущество "Дезинфекционна станция"-ЕАД - Варна и "Стопанска и 

спомагателна дейност"-ЕАД - Варна по договор за съвместна дейност с 

РИОКОЗ - Варна, за управление от Община Варна за трайно задоволяване 

на обществени потребности от местно значение. 

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

  

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  



Препис-извлечение! 

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

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 49 
от заседание, проведено на 20,22.12.2006 г. 

по точка  осемнадесета  от дневния ред 

 

 

  ОТНОСНО: Вземане на решение във връзка с изпълнение на решение 

№ 4297-3(45)/28.09.2006 г. на Общински съвет - Варна и писмо вх. № ОС-6-

2600(101)/14.12.2006 г. от управителя на "Пазари"-ЕООД.  

Докл.: Пл. НАЧКОВ - член на комисията, 

съгласно решение на ОбС - Варна № 4567-

7(49)/20, 22.12.2006 г.  

  

  Общ брой присъстващи общински съветници - 42 

  

   Общински съвет - Варна прие следните  

  

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

   4618-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл. 5/1/ и 

чл. 6/1/ от НРУПСЧОВКТД, в изпълнение на решение № 4297-

3(45)/28.09.2006 г., като взе предвид протокол от 07.12.2006 г. от заседание 

на комисия определена със заповед № 81/13.11.2006 г. на управителя на 

"Пазари"-ЕООД, от които е видно, че "Централна кооперативна банка"-АД - 

клон Варна предоставя най-изгодни условия при отпускане и управление на 

инвестиционен кредит, Общински съвет - Варна дава съгласие дружеството 

да сключи договор за инвестиционен кредит с "Централна кооперативна 

банка"-АД - клон Варна при посочените в офертата условия Вариант І-ви с 

изх. № 031014/01.12.2006 г. вх. № 3135/01.12.2006 г.на фирма "Пазари"-

ЕООД и проект на договор, които са неразделна част от настоящото 

решение. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и 

чл. 40 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Варна възлага на 

Кмета на община Варна на следващата сесия да внесе в Общинския съвет 

предложение за издаване на общинска гаранция за горепосочения кредит, 

който общината ще изплаща при ситуация на невъзможност от страна на 

"Пазари"-ЕООД да обслужва кредита. 

  



 /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 40, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 10/ 

  

   4619-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 54, ал. 3 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна реши: ако при реализирането на проекта 

за изграждане на площадка за пазар, отпуснатите финансови средства по 

програма "САПАРД" се окажат недостатъчни, "Пазари"-ЕООД да бъде 

подпомогнато с финансови средства, необходими за реализация на 

горепосочения проект, като същите бъдат предвидени в бюджета на Община 

Варна за 2007 г. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 37, против - 1, въздържали се - 2, отсъстват - 11/ 

  

   4620-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 264д от 

 Търговския закон и в изпълнение на решение № 1014-3-3(18)/13.10.2004 г., 

 Общински съвет - Варна одобрява изготвената от доц. Никола Бакалов 

 проверка за съответствието на капитала на новоучреденото дружество с 

 чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество. 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

   за - 35, против - 2, въздържали се - 3, отсъстват - 11/ 

  

   4621-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 264г, 

ал. 3 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на 

"Пазари"-ЕАД, съгласно приложение, както следва: 

  

  Фирма: "ПАЗАРИ"-ЕАД 

  Седалище: гр. Варна; 

 Адрес на управление: гр. Варна, ул. "Дрин" № 65; 

  Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба 

в първоначален, преработен или обработен вид, обществено хранене, 

търговска експлоатация, включително и предоставяне под наем на 

търговски площи, отредени с решение на общински съвет - Варна, 

павилиони, пазарни площадки, складове за складова дейност, машини, 

съоръжения, инвентар за пазарна търговия и други; 

  Капитал: Капиталът е в размер на 977 800 /деветстотин седемдесет и 

седем хиляди и осемстотин/ лв., разпределен в 9 778 броя поименни акции с 

право на глас от по 100 лева всяка една. Целият капитал е собственост на 

община Варна. 

  За сметка на записаните акции Община Варна е внесла в капитала на 

дружеството, при спазване изискванията на ТЗ следните вноски: 

  1. непарична вноска, представляваща имот - частна общинска 

собственост, подробно описан в АЧОС № 3263/17.11.2004 г., съставляващ 

УПИ І - за пазар, целият с площ от 10 720 кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. 



"Д-р Пискюлиев" в кв. 333 по плана на 9-ти подрайон на града, при съседи 

на имота: ул. "Ангел Кънчев", ул. "Д-р Пискюлиев" и ул. "Дрин" на 

стойност 943 565.70 /деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин 

шестдесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лв. 

  

 2. непарична вноска, представляваща дълготрайни материални активи 

на стойност 34 151 /тридесет и четири хиляди сто петдесет и един/ лв., 

съгласно баланса на "Пазари" от 1996 г., като стойността на непаричната 

вноска е определена по реда на Наредбата за оценка на имуществото на 

държавните и общинските предприятия при образуване и преобразуване в 

еднолични търговски дружества с държавно имущество. 

  

  3. парична вноска в размер на 83.30 лв. /осемдесет и три лева и 

тридесет стотинки/. 

  

  Срок: Дружеството не се ограничава със срок или друго 

прекратително условие; 

  Система на управление: едностепенна със съвет на директорите в 

състав от 5 /пет/ души. 

  /резултати от поименно явно гласуване: 

  за - 38, против - 2, въздържали се - 2, отсъстват - 9/ 

  

   4622-18.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА и чл. 264г, ал. 

3 от Търговския закон, Общински съвет - Варна избира Съвет на 

директорите на "Пазари"-ЕАД в състав: 

   - Милко Дянков Тодоров 

   - Гено Дачев Генов 

   - Тошко Вълчев Грудев 

   - Енчо Стоянов Стоянов 

   - Наско Христов Рафаилов 

   /резултати от поименно явно гласуване: 

   за - 34, против - 2, въздържали се - 2, отсъстват - 13/ 

 

 

 

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               В А Р Н А  

  ЛИ/ЛИ       ____________ /Б. ГУЦАНОВ/  

  

  


