
Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 36/22, 24.07.2002 г. 
 по точка първа от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Тодор 
Георгиев Войников като кмет на район "Приморски". 

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

1979-1. На основание чл. 42а, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна прекратява предсрочно пълномощията на Тодор Георгиев Войников 
като кмет на р-н "Приморски" в гр. Варна, по предложение на 32 общински 
съветници.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за - 38, против - 0, въздържали се - 6,  
не участват в гласуването - 2, отсъстват - 4/  

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 36/22, 24.07.2002 г. 
 по точка втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК "Изработване на 
Правилник за организация и дейността на ОбС - Варна".  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

1980-2. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна приема "Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет - Варна", съгласно приложение.  

/за - 26, против - 0, въздържали се - 1/  

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 36/22, 24.07.2002 г. 
 по точка трета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от ПК "Собственост и 
стопанство" относно: освобождаване от отговорност за 2001 г. на 
управители, контрольори, членове на Съвети на директори на общински 
търговски дружества; лимит и експлоатационни разходи на минерални 
води за обществено водоползване; придобиване на имот в м. "Малка 
чайка"; поправка в решения на ОбС №№ 1585-12-1 и 1585-12-3; включване 
на жилища във фонд "Резервен"; прехвърляне на жилища от фонд 
"Обезщетяване собственици" във фонд "Ведомествен"; прехвърляне на 
жилища от фонд "резервен" във фонд "Настаняване наематели"; 
прехвърляне на жилища от фонд "Настаняване наематели" във фонд 
"Продажби"; прехвърляне на жилища от фонд "Ведомствен" във фонд 
"Продажби".  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

  1981-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
ТЗ, по отношение на управителя и на основание чл. 144, във връзка с чл. 
145 от ТЗ по отношение на контрольорите, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност управителя на "Пазари"-ЕООД Стефан 
Христов Малинов и контрольорите Пламен Панков Дяков, Росен Емилов 
Златанов, Красимир Димитров Димитров и Панайот Жеков Панайотов за 
2001 г.  

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

  1982-3. На основание чл. 221, т. 9, във връзка с чл. 232а от ТЗ, 
Общински съвет - Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД за 2001 г. 
Валентин Пантелеев, Пламен Иванов, Теменужка Дончева.  

/за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1983-3. На основание чл. 221, т. 9, във връзка с чл. 232а от ТЗ, 
Общински съвет - Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на "Градски транспорт"-ЕАД за 2001 г. Красен Петков 
Железов, Константин Константинов Войнов, Велико Неделчев Михайлов, 
Мара Илиева Митовска, Бисер Любомиров Маджаров.  

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



  1984-3. На основание чл. 221, т. 9, във връзка с чл. 232а от ТЗ, 
Общински съвет - Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на "Общинска охранителна фирма"-ЕАД за 2001 г. 
Константин Иванов Чернооков, Гошо Дичев Танчев, Милен Николов 
Куртев.  

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

  1985-3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от 
ТЗ, по отношение на управителя и на основание чл. 144, във връзка с чл. 
145 от ТЗ по отношение на контрольорите, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност управителя на "Обреди"-ЕООД Любчо Иванов 
Любчев и контрольорите Александрина Комитова и Кремена Ангелова за 
2001 г.  

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

  1986-3-1. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "Дезинфекционна 
станция"-ЕАД, заверен от назначения експерт-счетоводител.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1986-3-2. На основание чл. 221, т. 9 от ТЗ На основание чл. 221, т. 9, 
във връзка с чл. 232а от ТЗ, от отговорност членовете на Съвета на 
директорите на "Дезинфекционна станция"-ЕАД за 2001 г., както следва: д-
р Величка Спасова, Миглена Темелкова, д-р В. Попов.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1987-3-1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. и 2001 г. на 
"Жилфонд"-ЕООД, проверен от дипломиран експерт-счетоводител.  

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

  1987-3-2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 
от ТЗ, по отношение на управителя и на основание чл. 144, във връзка с чл. 
145 от ТЗ по отношение на контрольорите, Общински съвет - Варна 
освобождава от отговорност Димитър Димитров - управител и Орлин 
Гочев - контрольор на "Жилфонд"-ЕООД за 2000 г. и 2001 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
  1988-3-1. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "Ученическо 
столово хранене"-ЕАД, заверен от назначения експерт-счетоводител.  

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

  1988-3-2. На основание чл. 221, т. 9, във връзка с чл. 232а от ТЗ, 
Общински съвет - Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на "Ученическо столово хранене"-ЕАД за 2001 г., както 



следва: Петър Иванов Кадънков, Пенка Георгиева Богданова, Янка 
Петрова Котларова.  

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

  1989-3-1. На основание чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет - Варна 
приема баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г. на "Дворец на 
културата и спорта"-ЕАД, заверен от назначения експерт-счетоводител.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
  1989-3-2. На основание чл. 221, т. 9, във връзка с чл. 232а от ТЗ, 
Общински съвет - Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на "Дворец на културата и спорта"-ЕАД за 2001 г., както 
следва: Симеон Нанев Варчев, Михаил Борисов Лечев, Живко Асенов 
Гюров, Иван Димитров Иванов, доц. Яко Кузманов Георгиев, Костадин 
Бандутов.  

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

  1990-3. На основание чл. 146, ал. 4 и чл. 251, ал. 4 от ТЗ, Общински 
съвет - Варна задължава управителите и изпълнителните директори на 
общинските търговски дружества да представят в Търговския регистър на 
ВОС приетия годишен счетоводен отчет за 2001 г. и внесат такса за 
обнародване съобщение в ДВ в срок до 30.08.02 г.  

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

  1991-3. На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с 
писмо на Областна администрация с Указания на МОСВ за обществено 
водоползване на минерални води, Общински съвет -Варна реши: за 
обществено водоползване на минерални води от изградените чешми на 
територията на Община Варна от сондажи определя лимит и 
експоатационни разходи: 

А/ Р-1 х "Черно море" с дебит 27 л/сек, t 50, захранващ чешми на:  
- Шишкова градинка-43,2 куб.м дневно потребление (15768 куб.м 
годишно)  
- Аквариум-21,6 куб.м дневно потребление (7884 куб.м годишно)  
- ул. "Дебър"-64,8 куб.м дневно потребление (23652 куб.м годишно)  
Експлоатационните разходи възлизат на 6000 лв. годишно с ДДС.  
Б/ Р-37, с дебит 58,5 л/сек, t 50, захранващ чешма на:  
- Офицерски плаж - 35 куб.м дневно потребление (12600 куб.м годишно)  
Експлоатационните разходи възлизат на 4000 лв. годишно с ДДС.  
В/ Р-106х, с дебит 44л/сек, t 50, захранваща чешма до:  
- Дом "Младост" - 35 куб.м дневно потребление (12600 куб.м годишно)  
Експлоатационните разходи възлизат на 6000 лв. годишно с ДДС.  



Г/ Р-119х, с дебит 60 л/сек, t 50, захранващ чешма до:  
- Терапевтичен блок - 35 куб.м дневно потребление (МБАЛ 
"Св.Марина")(12600 куб.м годишно)  
Експлоатационните разходи възлизат на 4000 лв. годишно с ДДС.  
Общото годишно потребление на минерална вода възлиза на 85 104 куб.м.  
Работното време на чешмите за общо ползване на минерална вода е 
целогодишно и ежедневно:  
- от 07.00 ч. до 19.00 ч. през зимния период (01.10. - 30.04.)  
- от 07.00 ч. до 12.00 ч. през летния сезон (01.05. - 30.09.)  

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

  1992-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 
Варна дава съгласие ползвателите на имоти в м. "Малка чайка", заплатили 
600 кв.м съгласно § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ, да закупят разликите над 600 кв.м 
до действително ползваната площ по цени, определени от лицензиран 
оценител. Ползвателите следва да подадат молба в седемдневен срок от 
обявлението в "Държавен вестник" на заповедта на Областния управител 
за одобряване на плана на новообразуваните имоти на местността.  

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

  1993-3. На основание чл. 18, ал. 2 от ЗАП, Общински съвет - Варна 
допуска поправка на фактическа грешка в решения № 1585-12-1 и № 1585-
12-3/11.02.02 г., както следва: 

1. В решение № 1585-12-1 да се чете: 

Намалява капитала на "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД - Варна, 
вписано от ВОС по ф.д. 2170/2000 г. с 1500 /хиляда и петстотин/ лева, 
представляващи балансовата стойност на дълготрайните материални 
активи, които с решение № 785-3-1/28, 29.03.01 г. са прехвърлени на Дома 
за медикосоциални грижи - Варна, представляващи 15 акции с номинална 
стойност от 100 лева. 

2. В решение № 1585-12-3 да се чете: 

 Чл. 6, ал. 1: "Капиталът на "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД е с 
номинална стойност 162600 лева, внесен изцяло като непарична вноска на 
Община Варна под формата на дълготрайни материални активи по 
балансовата им стойност, съгласно чл. 17, ал. 3 от ЗППДОбП".  
Чл. 6, ал. 2: Капиталът на дружеството е разпределен в 1626 поименни 
акции с номинална стойност по 100 лева всяка една.  

/за - 29, против - 0, въздържали се - 15/ 



1994-3. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 54, ал. 2, изр. 2 от 
НПУРОИ, Общински съвет - Варна дава съгласие имотите-частна 
общинска собственост представляващи: 

 - едностайно жилище, находящо се в ж.к. Вл.Варненчик бл.8, вх.6, 
ет.4, ап.23 със ЗП = 45,45 кв.м и АОС № 2018/01 г. 

 - едностайно жилище, находящо се в ж.к. Вл.Варненчик бл.27, вх.А, 
ет.12, ап.58 със ЗП = 36,36 кв.м и АОС № 1943/00 г. 

 - едностайно жилище, находящо се на ул. Петър Райчев бл.3, вх.А, 
ет.6, ап.17 със ЗП = 40,61 и АОС № 2117/01 г. да бъдат включени във фонд 
"Резервен".  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
 - имот, ЧОС, представляващ тристайно жилище ап.26 със ЗП = 99 

кв.м, находящо се в м. "Св.Никола" № 98 и АОС № 1446/96 г. 
 - тристайно жилище ап.4 със застроена площ 82,41 кв.м, находящо 

се на ул.Велес № 15 и АОС № 1629/00 г. да бъдат изключени от фонд 
"Резервен" и да бъдат включени в списъка на жилищата за обезщетяване на 
собственици, отчуждени по ЗТСУ.  

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

  1995-3. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 54, ал. 2, изр. 2 от 
Наредбата за реда, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет - Варна дава съгласие, имотите частна общинска 
собственост, представляващи: 
  - едностайно жилище, находящо се на ул. Бяла черква № 14, ет. 2, ап. 
6 със застроена площ 43,49 кв.м и АОС № 1864/01 г. 

- двустайно жилище, находящо се в ж.к. Вл.Варненчик бл.36, ет.1, 
вх.1, ап.1 със застроена площ 58,48 кв.м и АОС № 2317/02 г. да бъдат 
включени във фонд "Резервен".  

/за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
- едностайно жилище, находящо се в ж.к. Възраждане бл. 9, вх.2, 

ет.8, ап.46 със застроена площ 59,07 кв.м и АОС № 800/98 г. да бъде 
изключено от фонд "Продажби" и бъде включено във фонд "Резервен".  

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

1996-3. Общински съвет - Варна решава: Жилища № 8, ет. 2, 
състоящо се от две стаи, кухня-трапезария с обща застроена площ от 99,38 
кв.м, АОС № 2316/02 г.; № 24, ет.6, състящо се от две стаи, кухня-
трапезария с обща застроена площ от 99,38 кв.м, АОС № 2314/02 г. и № 25, 
ет. 7, състоящо се от 2 стаи, кухня-трапезария с обща застроена площ от 
104,27 кв.м, АОС № 2315/02 г., находящи се във вход "А" блок № 14 на ул. 
"Кестен" в 26 п.р. на гр. Варна, да се прехвърлят от фонд "Обезщетяване 
собственици" във фонд "Ведомствен" на Община Варна.  

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



1997-3. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
прехвърля от фонд "Резервен" във фонд "Настаняване наематели" следните 
жилища:  
Ж.к. бл. вх. ет. ап. 
Младост 106 9   20 
Възраждане 6 2 8 46 
Възраждане 9 2   32 
Младост 78 В 1 49 
Възраждане 4 2   38 

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

1998-3. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
прехвърля от фонд "Настаняване наематели" във фонд "Продажби" 
следните жилища:  

Ж.к. бл. вх. ет. ап. АОС 
Дружба 12 А 3 7 1680/00 г. 
Дружба 12 А 3 8а 1823/00 г. 
Дружба 1 А 2 5б 1574/00 г. 
Вл.Варненчик 10 6 4 18 1982/01 г. 
Чайка 48 Б 8 46 2206/01 г. 
ул. Мадара 8   1 1 2186/01 г. 
ул.П.Райчев 36 8 7 21 1946/00 г. 
ул.Гоце Делчев 9       257/97г. 

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

1999-3. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
прехвърля от фонд "Ведомствен" във фонд "Продажби" следните жилища: 

 Ж.к. Младост бл. 139, вх. 5, ет. 7, ап. 100 
Ж.к. Младост бл. 148, вх. 1, ет. 5, ап. 43  
/за - 39, против - 1, въздържали се - 1/ 
 
 2000-3. Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна 

в едномесечен срок да представи справка за наличните жилища към 
01.09.02 г. във фонд "Настаняване наематели", фонд "Резервен", фонд 
"Ведомствен" и свободните жилища предназначени за обезпечаване на 
собственици на отчуждени имоти по ЗТСУ.  



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

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 36/22, 24.07.2002 г. 
 по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от ПК "Финанси и 

бюджет" относно: коригиране на Бюджет 2002 г. на Община Варна; 
отпускане на средства за Клуба на инвалидите по зрение; промяна в 
Наредба за рекламната дейност; финансово осигуряване транспорта на 
трудноподвижни лица по програма "ФАР" за 2002 г.; предложения за 
опрощаване на финансови задължения на граждани на гр. Варна; 
осигуряване безплатни карти на ученици от с. Казашко и с. Звездица; 
финансова помощ за ремонт на опожарена къща. 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 2001-4. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 от Закона за устройство на Държавния бюджет и в 
изпълнение на чл. 21 от ПМС 1 на МС от 04.02.2002 г., коригира Бюджет 
2002 г. на Община Варна, приет с решение № 1564-4(32)/11.02.02 г., както 
следва:  
 

1. Намалява вноската на Община Варна към Републиканския бюджет 
и увеличава разходите по Бюджет 2002 г. по функции и дейности 

 
- писмо № ФО-18/09.05.02 г. на МФ увеличава разходите за работни 
заплати и осигурителни вноски в дейност "Работи и служби по социално 
осигуряване, функция "Социално осигуряване и подпомаган" със 120 254 
лв.  

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

- писмо № ФО-26/16.05.02 г. на МФ увеличава разходите във функция 
"Образование" с 557 729 лв. за допълнително възнаграждение за 24 май 
2002 г., определено с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3/14.05.02 г. на МОН 
  /за - 44, против - 0, въздържали се - 0/ 

  
2. Приема промени по Бюджет 2002 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от 
ЗМСМА 

- на основание писмо № В-08-00-0008/19.02.02 г. на МФ, Общински 
съвет - Варна прехвърля от дейност 898 "Други дейности по икономика", 



функция "Икономически услуги", в дейност 621 "Управление контрол и 
регулиране дейността по опазване на околната среда", функция "БКС" 
сумата от 163 000 лв. за екологични обекти  

/за - 39, против - 1, въздържали се - 0/ 
 
 - За осигуряване средства, необходими до края на бюджетната 2002 

г. за изплащане възнаграждения на служители назначени по ПМС 66 в р-н 
"Приморски", Общински съвет - Варна прехвърля от бюджета на р-н 
"Приморски" от § 10-16 - 5000 лв. и от § 10-22 - 7500 лв. в § 02-01 - 12500 
лв.  

/за - 39, против - 0, въздържали се – 0/ 
 
 - увеличава лимита на дейност 622 "Озеленяване", функция "БКС" 

към р-н "Аспарухово" със 71 000 лв. за изплащане неразплатени разходи от 
1999 г. 
  /за - 27, против - 0, въздържали се - 6/ 

  - Във връзка с приключване реконструкцията на Народна 
астрономическа обсерватория "Н. Коперник" и отпочване на дейността й, 
Общински съвет - Варна коригира бюджета, както следва:  

  Било Става  
Заплати и осигуровки 9 700 лв. 28 600 лв. 
Издръжк 2 400 лв. 25 400 лв. 
ДМА 0 34 000 лв. 
Всичко: 12 100 лв. 89 000 лв. 

 
/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 31, против - 1, въздържали се - 14, отсъстват - 4/  
 
2002-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна решава да се отпуснат средства в размер на 1500 лв. за 2002 г. за 
издръжка на клуба на инвалидите по зрение, находящ се на ул. "П. 
Стайнов" № 3, гр. Варна. Финансирането на издръжката да се поеме от § 
Други дейности по икономика.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
 2003-4. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21 от ЗМСМА, 

приема изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на 
Община Варна, както следва: 

  
- в чл. 40, т. 1 от наредбата размерът на глобата се определя в граници от 
200 до 300 лв.  



/резултати от поименно явно гласуване:  
за - 24, против - 19, въздържали се - 2, отсъстват - 5/ 

- в чл. 40, т. 2 от наредбата размерът на глобата се определя в граници от 
100 до 200 лв. 

- в чл. 41, т. 2 от наредбата размерът на глобата се определя в граници от 
100 до 400 лв.  

/за - 24, против - 3, въздържали се - 19/ 
 
 2004-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба № 

6/12.12.97 г. на Министерство на транспорта, Общински съвет -Варна дава 
съгласие за финансово осигуряване от бюджета на Община Варна за 
покриване на разликата между цената на билета и фактическите разходи за 
транспортното обслужване на трудноподвижни лица по програма "ФАР" за 
2002 г.  

/за - 47, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 2005-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Василка Стойчева Иванова от гр. Варна, кв. 
"Аспарухово", ж.к. "Дружба" бл. 10, вх. 1, ап. 1.  

/за - 45, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
 2006-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Виолета Иванова Стефанова от гр. Варна, кв. 
"Аспарухово", ул. "Белгород" № 13.  

/за - 24, против - 1, въздържали се - 17/ 
 
 2007-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Калинка Атанасова Василева от гр. Варна, ж.к. "Вл. 
Варненчик", бл. 227, вх. 2, ап. 51.  

/за - 41, против - 1, въздържали се - 4/ 
  
2008-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на Живко Живков Панайотов от гр. Варна, ж.к. 
"Възраждане", бл. 67, вх. 1, ап. 25.  

/за - 30, против - 1, въздържали се - 7/ 
 



 2009-4. Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА, дава съгласие да бъдат осигурени финансови средства от 
бюджета на функция "Образование" за безплатни карти на учениците от І 
до VІІІ клас включително от с. Казашко до края на бюджетната 2002 г., по 
приложен списък.  

/за - 44, против - 0, въздържали се – 0/ 
 
2010-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъдат осигурени финансови средства от бюджета 
на функция "Образование" за безплатни карти на 95 ученика от І до VІІІ 
клас включително от с. Звездица до края на бюджетната 2002 г.  

/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 2011-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна отпуска еднократна помощ на Марин Иванов Янев от гр. Варна, ул. 
"Подп. Калитин" № 29 за ремонт на опожарената си къща в размер на 4500 
лв. от "Други дейности по икономика", като ремонта се извърши от 
"Жилфонд"-ЕООД.  

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

 

 

  



Препис-извлечение! 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -  ВАРНА  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 36/22, 24.07.2002 г. 
 по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от ПК "Младежки 

дейности, спорт, отдих и туризъм" относно: допълване на решение на ОбС 
№ 1746-12(33)/15, 24, 19.04.02 г.; гласуване на проекти за подпомагане на 
физическото възпитание и спорт във варненските училища.  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2012-5. Общински съвет - Варна приема срок за изпълнение на свое 

решение № 1746-12(33)/15, 24, 19.04.02 г. - до 15.10.2002 г.  
/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/  
 
2013-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорт 
в училища и детски градини по ПМС № 129/11.07.2000 г.:  
ОДЗ № 31 "Боров кът" 92,00 лв. 
ЦДГ № 16 184,00 лв. 
ЦДГ № 43 "Синчец" 215,00 лв. 
ОДЗ № 1 "Маргаритка" 209,00 лв. 
СДГ № 34 "Горски кът" 55,00 лв. 
ОУ "Добри Войников" с. Каменар 609,00 лв. 
ОУ "С. Врачански" 694,50 лв. 
ОУ "Христо Смирненски" 402,00 лв. 
СОУ "Васил Друмев" 889,50 лв. 
СОУ "Неофит Бозвели" 1 423,50 лв. 
ОУ "Климент Охридски" с. Константиново 142,50 лв. 

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


