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№ 1 

 
  
 Първото заседание на Общински съвет-Варна се проведе на 
04.11.2011 г. (петък) от 09.00 ч. до 12.20 часа.  
 
 По уредбата звучи химна на Република България. 
 
 Катя ГРАМАТИКОВА – началник отдел “Канцелария Общински 
съвет Варна” 
 Моля за тишина в залата. Давам думата на г-н Иван Лечев, 
председател на Общинската избирателна комисия за връчване на 
удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове.  
 
 Иван ЛЕЧЕВ - председател на Общинската избирателна комисия   
 Уважаеми г-н областен управител, Ваше преосвещенство, уважаеми 
дами и господа. Имам удоволствието да връча удостоверенията на 
избраните на 23.10.2011 г. общински съветници и избрания за кмет на град 
Варна на 30.10.2011 г., както и на кметовете на кметства.  
  

Председателят на Общинската избирателна комисия, г-н Иван 
Лечев, връчва удостоверенията на избраните кметове и общински 
съветници.  

 
От името на Общинската избирателна комисия пожелавам един 

ползотворен мандат на новоизбраните общински съветници и господин 
кмета на Община Варна, и кметовете на кметства. Беше много приятно да 
изпълня това наше задължение. Още един път, желая успех на всички 
новоизбрани.  

Сега давам думата на г-н Данчо Симеонов, областен управител на 
град Варна.  

 
Данчо СИМЕОНОВ – областен управител на град Варна 
Ваше високо преосвещенство, Ваше превъзходителство, уважаеми г-

н Йорданов, уважаеми дами и господа. Съгласно възложените ми от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация правомощия, днес 
с моя покана съм свикал Общинския съвет на Община Варна с една 
единствена точка в дневния ред – избор на председател на Общинския 
съвет. Преди да влезете в правомощията си съгласно закона, вие трябва да 
положите клетва. За тази цел моля кмета на Община Варна, кметовете на 
кметства и общинските съветници да станат прави. Заповядайте на 



сцената, за да виждат гражданите това свещенодействие. Заповядайте тук 
зад мен, за да виждат гражданите полагането на клетвата.  

Моля господа общински съветници, дами и господа. След полагането 
на клетва ще трябва да подпишете клетвените листи. По-бързо ще стане 
това действие, затова заповядайте тук. Готови ли сте? Моля за тишина в 
залата. 

Уважаеми общински съветници и кметове, моля повтаряйте клетвата 
след мен.  

 
“Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да 
се ръководя от интересите на гражданите от Варненска община и да 
работя за тяхното благоденствие. Заклех се!” 

 
Г-н Данчо Симеонов, областен управител на област с 

административен център Варна, извиква по азбучен ред общинските 
съветници.  
 
 

СПИСЪК 
на общинските съветници, мандат 2011-2015 г., 

положили клетва на 04.11.2011 г. 
 
 
Аврам Иванов Тодоров  
 
Анелия Димитрова Клисарова 
 
Борислав Гуцанов Гуцанов 
 
Валентина Вичева Софрониева 
 
Владимир Велчев Тонев 
 
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
 
Гергана Желязкова Славова 
 
Даниела Стефанова Иванова-Димова 
 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
 
Димитър Иванов Чутурков 



 
Димитър Тодоров Николов 
 
Добромир Йорданов Джиков 
 
Желез Николов Железов 
 
Ивайло Симеонов Бояджиев 
 
Ивайло Христов Митковски 
 
Иван Николаев Портних 
 
Иван Николов Луков 
 
Илия Христов Кафалийски 
 
Йорданка Василева Юнакова 
 
Костадин Тодоров Костадинов 
 
Лидия Велик Маринова 
 
Лидия Дунова Петкова 
 
Людмил Стефанов Цветков 
 
Марио Димитров Шиваров  
 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
 
Миглен Георгиев Тодоров 
 
Неделчо Михайлов Димов 
 
Николай Георгиев Стоянов 
 
Николай Красимиров Георгиев 
 
Николай Купенов Пашов 
 
Николай Недков Недков 
 



Николай Николов Апостолов 
 
Павел Алексеев  Христов 
 
Пламен Иванов Георгиев 
 
Пламен Цветанов Градинаров  
 
Петър Димитров Тодоров 
 
Петър Николаев Липчев 
 
Ради Димитров Радев  
 
Светлана Иванова Такева 
 
Славчо Славов Славов  
 
Снежана Николова Донева 
 
Станислав Георгиев Иванов 
 
Станислав Темелков Димитров 
 
Таня Петкова Парушева 
 
Тодор Иванов Балабанов 
 
Тодор Иванов Мутафов 
 
Христо Атанасов Атанасов 
 
Христо Видолов Христов 
 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
 
Юлияна Атанасова Боева 
 
Янко Петров Станев 

    
 

Моля кмета на Община Варна да подпише клетвения лист. Сега, след 
като е встъпил в длъжност, ще му връча символите на властта.  



 
Областният управител връчва на господин Кирил Йорданов 

кметската огърлица, символичния ключ на град Варна и почетната книга. 
 
Г-н Данчо Симеонов, областен управител на град Варна, извиква по 

азбучен ред кметовете на кметства.  
 

 
Списък с имената на   

кмета на Община Варна и кметовете на населени места, 
положили клетва на 04.11.2011 г. 

 
 
1. Кирил Петров Йорданов кмет на Община Варна  
 
2. Васил Димитров Дюлгеров  кмет на с.Константиново  
 
3. Гергана Добрева Иванова  кмет на с.Казашко  
 
4. Демир Дончев Георгиев   кмет на с.Тополи   
 
5. Мара Стаматова Спирова  кмет на с.Звездица  
 
6. Светослав Асенов Райков   кмет на с.Каменар  

  
  
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н областен управител, Ваше високо преосвещенство, г-н 

главен комисар, колеги, кметове, уважаеми дами и господа общински 
съветници, Ваше превъзходителства. Да не пропусна, към всички с равно 
уважение. Уважаеми варненци, дами и господа. Задължително е на 
днешния ден да си пожелаем на добър час в бъдещата съвместна работа. 
Честито разбира се на всички, които са тук на сцената, които получиха 
доверието на варненци.  

Клетвата е акт публичен и тържествен, тя е форма на поемане на 
ангажимент пред обществото, тя е начин обществото да следи за неговото 
изпълнение. Навсякъде, където обстоятелствата, законът или волята на 
избирателите са ме изпращали, съм полагал клетва. И като войник, и като 
офицер, и като съдия, и като народен представител, днес за четвърти път и 
като кмет на Община Варна. И този път ще изпълня клетвата си.  

Най-неотложните действия, с които започваме работа от понеделник: 
На първо място, реформа в администрацията – структурна и персонална. 
Модерна съвременна администрация, която в определени рамки да може 



да взема решения, но и да носи отговорност за тях. Процес, който в общи 
линии трябва да приключи до края на годината. Процес, който ще 
ръководя лично. Той не може да бъде обусловен от странични за 
администрацията фактори поради простата причина, че с тази 
администрация ще работя аз, че отговорността за нейните действия нося 
отново аз. Втори важен момент - бюджет 2012 г., с незабавно изпълнение 
на поетите по време на предизборната кампания ангажименти. Изброявам 
някои от тях само: снижаване на възрастта на хората в пенсионна възраст 
за безплатно пътуване в градския транспорт; задължителните корекции в 
колективните трудови договори – най-вече в областта на социалното дело 
и здравеопазването; сериозни корекции в областта на социалната политика 
и други разбира се, и други. 

Благодаря на всички варненци, които ми гласуваха доверие още 
веднъж. Честито на всички избраници. На добър час в духа на клетвата, 
която току-що положихме и подписахме, на добър час. Дано, дано. Всичко 
това след четири години да даде основанието да кажем, да погледнем 
варненци в очите и да кажем – изпълнихме с чест ангажимента си. Бъдете 
здрави на всички.  

 
Данчо СИМЕОНОВ 
Уважаеми дами и господа, вече имаме Общински съвет, който 

функционира. Съгласно правомощията, които имам по закон, давам думата 
на най-старшия общински съветник, който да продължи със същинската 
част на сесията ... 

 
Николай СТОЯНОВ 
Ваше високо преосвещенство, Ваше превъзходителства, колеги, дами 

и господа. Към края сме вече на тържествената част на първото заседание 
на новия Общински съвет. Желая от сърце на всички колеги много здраве, 
щастие, нека не забравим клетвата, която положихме – да работим за 
благото на Варна, да работим така, че да бъдем запомнени в България и 
обединена Европа. Успех на всички.  

 
По уредбата звуча “Многая лета”.    
 
Колеги, давам думата за приветствие на предишния председател на 

Общински съвет – г-н Николай Апостолов.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Уважаеми г-н областен управител, г-н председателстващ, Ваше 

високо преосвещенство, представители на институциите удостоили със 
своето присъствие днешния тържествен ден. Уважаеми колеги общински 
съветници, уважаеми съграждани. Местните избори са вече в историята, 



изборните резултати са факт, затова аз бих искал да поздравя с успеха и с 
неговия четвърти мандат, г-н Кирил Йорданов. И да му пожелая да държи 
с крепка десница руля, с който ще ръководи съдбините на нашия град. 
Като досегашен председател на Общински съвет какво бих искал да 
споделя с вас. Предния Общински съвет не винаги успяваше да загърби 
своите политически пристрастия, междуличностни противоречия, а 
нерядко и икономически интереси. Всичко това затрудняваше неимоверно 
много работата, оперативността, с която се вземаха съответните решения 
очаквани от нашите съграждани. Нерядко уронваха престижа на 
институцията, в която ние трябва да работим в интерес на нашия любим 
град. Аз искрено се надявам, че това вече е останало в историята, защото 
нашите избиратели, гражданското общество даде своя вот и подкрепа за 
онези, които са тук в момента в тази зала, и на които гласува доверие да 
работят за защита на интересите на нашите съграждани. Убеден съм, че ни 
предстоят трудни години, години на работа в условията на икономическа 
криза. Убеден съм, че ще ни бъде по-лесно, ако със съвместните усилия на 
правителството, кмета и Общинския съвет всички вървим в една посока, а 
тази посока е благоденствието на нашия любим град. Нека никога не 
забравяме клетвените слова, които току що произнесохме, нека не 
забравяме, че сме тук единствено и само поради волята на нашите 
съграждани, които ни изпратиха да защитаваме единствено и само техните 
интереси. Защото важни сме не ние, важни са нашите съграждани, важен е 
нашия град. Искам да пожелая ползотворна работа на тази първа 
тържествена сесия, успешен мандат на всички нас и попътен вятър. На 
добър час уважаеми колеги.  

 
Николай СТОЯНОВ 
Колеги, чухме приветственото слово на г-н Апостолов. Други 

желаещи от колегите, които желаят да се изкажат и поднесат своите 
приветствия. Г-н Гуцанов, имате думата.  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-н областен управител, уважаеми г-н контраадмирал, Ваше високо 

преосвещенство, г-н главен комисар, уважаеми г-н Йорданов, уважаеми 
колеги общински съветници. Честито на всички, които получиха вота на 
варненци да бъдат днес в тази зала. Пожелавам от сърце успех на всеки 
един от общинските съветници, на всеки един избран от кметовете на 
населени места, на г-н Йорданов - един успешен мандат. Преди четири 
години, като председател на Общинския съвет започнах с едно свое 
изявление, че не би трябвало Общинския съвет да прилича на папски 
конклав в присъствието на илюминати. За жалост това не се случи през 
предходните четири годни. Силно се надявам, че парламентаризмът като 
висша форма на демокрацията и на управлението ще надделеят през тези 



четири години. Не случайно от древността, дори вечния град Рим са се 
управлявали от сенат и сенатът е бил този, който е вземал решенията за 
управлението на града и на империята. Не случайно и най-старите 
демокрации са тези, които залагат на парламентаризма в дадения случай 
Общинския съвет е този, който трябва да взема решението за развитието на 
града и да определя вижданията за неговото развитие. Затова аз предлагам 
още първите сесии след сформирането на помощните органи на 
Общинския съвет в края на тази година, началото на следващата, да се 
направи специализирана сесия на Общинския съвет за вечните интереси на 
град Варна. Нещо, което аз го предложих в началото на тази година, но 
тогава се беше приело, като предизборна игра. Сега изборите са минали, 
затова отново предлагам на новоизбрания Общински съвет да се направи 
тази специализирана сесия, на която най-накрая да се определят кои са 
вечните интереси на Варна, а не да се лашкаме от едната крайност в 
другата крайност. Пристанището наш приоритет ли е? Детските градини 
наш приоритет ли са? Транспортът наш приоритет ли е? Вторият мост? И 
всичко останало, което се коментираше. Нека всяка една от политическите 
партии да се подготви за тази сесия и най-накрая да се сложи точка на тези 
теми. Иначе ще продължаваме, както тези двадесет и две години, се 
люшкахме и още толкова да продължим. За мен това е най-важното, което 
трябва да бъде свършено в началото на този мандат. На следващо място, 
Общински съвет трябва да бъде институцията, която да работи съвместно с 
всеки един орган на властта в град Варна. И църква, и армия, и полиция, и 
съд, и прокуратура. Това е голямата роля на един Общински съвет. И в 
никакъв случай този съвет да не се превръща в помощен орган на 
кметската администрация, той си има своите функции и те са ясно 
определени. Ако се случи това, което беше през последните две години на 
предходния съвет, то това е пагубно за нивото на Общинския съвет. И аз 
силно се надявам, че тези кандидати за кметове и политически партии, 
които изказаха своите тези по време на предизборната кампания няма да ги 
заграбят, няма да ги загърбят и да ги забравят. Защото не можеш да 
коментираш, че има проблеми в дадения град, да ги посочваш тези 
проблеми и на следващия ден след приключването на изброите да отиваш 
там, където ти си коментирал, че е сърцевината на проблема. Това не е 
добре и за Общинския съвет, не е добре и за варненци. Затова те не вярват 
на политиците, затова не вярват на нас. И затова гласуват толкова малко 
хора. Ние сме тези, които трябва да им дадем вярата, а не да си променяме 
вижданията. Вечерта да си лягаме с едно, сутринта да се събуждаме с 
друго. БСП в този Общински съвет ще работим с всяка една политическа 
партия, която има вижданията за развитието на града и за благоденствието 
на Варна, сходни до тези виждания, които и ние изказваме. За нас няма 
пречка да работим с който и да е политически субект, партия, общински 
съветник, администратор, който е готов да променя града си, който е готов 



да работи за благоденствието на варненци. Ще бъдем конструктивна 
опозиция с ясното съзнание, че опозицията е нещо, което може да помогне 
на управляващите, ако те са достатъчно умни и интелигентни да се 
вслушват в това, което тя им казва. Има ли нещо по-лошо от слепотата, 
когато човек се роди сляп? Има. И това е да имаш зрението, но да нямаш 
виждането за нещата. Аз се надявам, че Общинския съвет ще има 
вижданията за проблемите на град Варна и наистина ще допринесе за 
друго ниво на нашия град. Пожелавам успех от сърце.  

 
Николай СТОЯНОВ 
Колеги, ще ми позволите ли да прочета поздравителен адрес до 

кмета на Община Варна – г-н Кирил Йорданов, от Висшето военноморско 
училище “Никола Йонков Вапцаров”:  

“Уважаеми г-н Йорданов, имам удоволствието от името на 
управлението, академичния състав на военноморско училище “Никола 
Йонков Вапцаров” и лично от свое име най-сърдечно да Ви поздравя по 
повод преизбирането Ви за кмет на Община Варна. Позволете ми да изразя 
чувството ми на уважение към Вашия професионализъм и да отправя 
нашите най-сърдечни пожелания за здраве, лично и семейно щастие, 
благополучие и по-нататъшни успехи във Вашата високоотговорна работа. 
Искрено се надявам, отношенията да са за сътрудничество, 
доброжелателност и взаимна помощ, да продължат и за в бъдеще. 
Началник на военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”. Кап. I 
ранг, проф. Боян Мидникаров.”  

След поздравителния адрес, има ли други колеги, които ... Г-н 
Костадин Костадинов. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ  
Уважаеми г-н областен управител, уважаеми дами и господа 

общински съветници, скъпи съграждани, уважаеми българи. Заставам пред 
вас, като съпредседател на групата “Синя Варна утре”, която както става 
ясно от името обединява избраниците на коалиция “Варна утре” и “Синята 
коалиция”. Длъжен съм да споделя днес и тук сега с вас гордостта, както 
моята, така и на колегите ми от групата “Синя Варна утре”, че за първи път 
от девет години Варна отново има дясно мнозинство в Общинския съвет. 
Споразумението, което успяхме да подпишем е първото от многото 
решителни бързи крачки, с които Варна ще излезе от патовата ситуация 
последвала безпринципното и кооперативно групиране наложено от 
“Българската социалистическа партия” и особено от 
антиконституционната партия “Движение за права и свободи”, в 
последните два Общински съвета. След вота на 23.10 в Общинския съвет 
на Варна влязоха 12 партии, които почти толкова, колкото и в миналия 
мандат, станал жертва на тематични мнозинства и групи по интереси. 



Именно на това сложихме край с подписването на споразумение за дясно 
мнозинство. Наложително и спешно е обаче този безпрецедентен акт на 
обща воля и загриженост за Варна, да бъде последван от важни и 
изключително конкретни мерки касаещи на първо място това, което пряко 
зависи от нас, работата на Общинския съвет. На първо място най-важно, 
което мислим и което трябва да се случи, е крайно време Общинския съвет 
да влезе в XXI век. Електронното гласуване, за което ще настояваме да 
бъде въведено е част от нашата програма за прозрачно управление на 
града. Тук ще добавим и задължителното и подробно публикуване на 
цялата информация за работата на общинската администрация и на 
местния парламент в интернет. На страницата на Община Варна трябва да 
се излъчват на живо не само сесиите на Общинския съвет, но и заседанията 
на постоянните комисии в него, където най-често е истинският и 
съществен дебат за проблемите и бъдещето на Варна. Ние от групата 
“Синя Варна утре” искаме пълен, точен и актуален регистър на 
общинската собственост отново достъпен за всички в интернет. Достъпни 
за всички варненци трябва да бъдат и издаваните от администрацията 
разрешителни за строеж, както и сключените договори за изпълнение на 
обществени поръчки. Единствено така ще направим този процес прозрачен 
и лишен от скрити форми на корупция. В противен случай рискуваме да 
останем на дъното на позорните класации със 150 дни за издаване на 
строително разрешително. Добре е известно, това прогони не един и не 
двама инвеститори от Варна. Ние ще работим и за това в общината да бъде 
приета наредба за стимулиране инвестициите на принципа одобрен от 
държавата включващ преференциални условия за инвеститори клас “А” и 
“Б”. Ще настояваме и за реално равен и истински равен достъп на всички 
фирми до обществените поръчки във Варна и ще предложим на 
управляващото мнозинство да се създаде механизъм за контрол на 
разходваните бюджетни средства. Много е важно всички важни и значими 
за града решения да се вземат с референдуми. Варненци не трябва да 
участват в управлението на града само веднъж на четири години. Важен 
момент от работата ни в този мандат ще е оптимизирането на местните 
данъци и такси, както и спешното и антикризисно намаляване на 
общинските наеми. Като завършек, категорично заявяваме изричното ни и 
безкомпромисно становище, че закона на територията на общината трябва 
да бъде прилаган еднакво към всички жители независимо от техните етнос, 
пол, възраст, религия или социален статус, защото в момента това не е 
така. Това трябва да стане заради доброто на България, заради доброто на 
Варна, заради доброто на нашите деца. Благодаря ви, колеги и пожелавам 
успех на всички за следващите четири години.  

 
Николай СТОЯНОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Има думата д-р Янко Станев.  



 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председателстващ, на първо място 

уважаеми г-н областен управител, Ваше преосвещенство, високо 
преосвещенство, уважаеми гости, тъй като по протокола не ми е 
представено кои точно са, въпреки че са представени кои точно са, въпреки 
че ви познавам по имена и ви уважавам. Уважаеми колеги, честит да ви е 
изборът. Уважаеми гости на празненството и на учредителната сесия. 
Много ми се искаше в днешния ден да поговорим за духа, който ще 
обладава Варна през следващите години и вероятно така ще стане. Само че 
ще трябва да положим и малко повече усилия. Имах два джоба и се чудех в 
кой да бръкна. Ще бръкна в този, който смятам, че е по-високо 
организиран и по-високо директен. Уважаеми г-н председателстващ, 
лейбаристите и либералите във варненския Общински съвет се събрахме и 
решихме, че най-важно за нас в работата на Общинския съвет ще бъде да 
подкрепим принципите за развитие на Варна в програмата, която сме 
приели всички ние. И особено в антикризисната й част, макар че една 
голяма част от нея е отделена в отделна програма. Това са мерките, които 
биха отворили всичко, което говори г-н Апостолов, което говори г-н 
Гуцанов. Там са всички онези секторни политики, които се нуждаят от 
реформата нещо, което говори г-н кмета. Нещо повече, понякога в банално 
познатите визии на секторните политики могат да се наслагват по няколко 
и то на пръв поглед противоречиви решения. Не различни конкретни 
платове от ежедневието на варненци. Стига ние да сме могли да ги 
изследваме правилно. Либерализма и лейбаризма ще подкрепят решенията 
на Общински съвет, които не са замаскирани в потъващи пластове. На 
псевдонационализъм или каквото и да е, нещо, което излиза извън 
дълбоките ценности на Европейския съюз. А са лесни за ориентиране, 
лесни за познаване и лесни за разчитане на техния смисъл от варненци. 
Ние не можем на всяка цена да бъдем управляващи, не можем на всяка 
цена да бъдем опозиция. Независимо от нашата партийна принадлежност, 
пол, вяра, религия, етнос, дори и това да води до повишаване или до 
намаляване на политическото влияние на нашите партии. Партията ОБТ и 
партията ДПС. За нас, както много пъти съм заявявал от тази трибуна, 
защитата на правата и свободите на варненци в този Общински съвет, 
независимо от тяхната партийна принадлежност, пол, вяра, етнос. Нещо 
повече, ние пледираме за уважение към избирателите на ДПС, за повече 
уважение към избирателите на ДПС. Политиката понякога ражда клишета, 
които не могат да се четат буквално. Но това, което чух преди малко ме 
накара да си спомня клишетата, като “цигански гласове”, “турски вотове”, 
“турците ми взеха това” и други неща, които четох през изборната 
кампания и мислех, че днеска тука ще бъдат затворени и захлупени. Тука 
виждам комисар Димитров и безсънните нощи на 26, 27, 28.09.2011г. 



Варна в своята историческа, ако щете и в своята хуманистична зрялост 
винаги е била силна тогава, когато се е разделяла максимално бързо с 
бремето на изопачаването на другостта, на различността. И това се е 
случвало в историята на нашия град. И когато образите и реакциите, които 
са се наслагвали пред нас са водили до онова истинско единство на 
мисълта и потушаването на гневните страсти и неволи, породени от 
процеси, които в народопсихологията един академик Хаджийски нарича с 
особено име. Това не може да бъде част от политиката на Общинския 
съвет и ние ще бъдем много внимателно в тази насока. Колкото е по-
добронамерен, по-толерантен, по-търпелив и по-коректен тона ни към 
етническите, верските, езиковите култури и другите различия, толкова по-
европейски град ще бъде Варна. Лозунгите “циганите на сапун”, “турците 
вънка”, “турците ми взеха гласовете”, не са богатство на човешката 
природа и израз на хуманистични критерии. Това е позор дами и господа, 
уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председателстващ, уважаеми управници 
на града. ДПС заедно с лейбаристите в Общински съвет трябва да бъде 
възприемано, като нещо нормално. Нещо естествено, нещо неизбежно, 
като реално, като част от богатството на варненската политическа система, 
като част от богатството на варненското гражданство. Поздравяваме кмета 
Кирил Йорданов за неговата четвърта победа. Ние не сме се съмнявали в 
нея. Ние смятаме това, желаем му успешен мандат, който разбира се може 
да бъде успешен само заедно с Общински съвет. За нас победи достойния 
мъж. Варненци винаги са знаели какво правят по време на избори. 
Поздравявам и тези, които изгубиха с достойнство. За другите ще проява 
мълчание. Поздравявам и господата, които осигуриха максимално, 
оптимално доближаване на изборния процес до нашата представа за 
демокрация, въпреки всичките кусури, които съпровождат всеки изборен 
процес. И накрая, ние ще участваме в избора на председател на Общински 
съвет, като израз на нашето желание още днес да бъде избран и втория 
стълб на управление в град Варна, защото считаме това за свой дълг. 
Благодаря ви.                                

 
Николай СТОЯНОВ 
Уважаеми колеги, последна заявка дадена за изказване.  
 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н областен управител, г-н председателстващ, уважаеми 

дами и господа, общински съветници. В началото на работата на 
новоизбрания Общински съвет ние си даваме ясна сметка, че търсейки 
измеренията на утрешния ден сме длъжни да тръгнем от поуките на 
вчерашния и реалностите на днешния. Поуките от вчерашния ден са 
повече от ясни. На успехи може да разчита единствено и само този, който е 
в състояние да предложи ясна кауза, около която да обедини усилията на 



всички знаещи, можещи и искащи да съграждат новото в интерес на 
всички варненци. Реалностите на днешния ден показват недвусмислено, че 
някой трябва да поеме ясна и категорична отговорност за бъдещето на 
нашия град и неговите жители. Ето защо днес 04.11.2011 г., ние в 
качеството си на избрани общински съветници на местни избори 2011 г. от 
коалиция “Промяна за Варна”, експертната гражданска листа на Добромир 
Джиков и политическа партия “АТАКА”, съставляващи група “Заедно за 
Варна” и обединени около следните основни принципи. Първо, град Варна 
заслужава да се утвърди, като морска, туристическа и културна столица на 
Република България, Балканите и Европа. Второ, жителите на град Варна 
заслужават компетентно, качествено и отговорно управление от страна на 
хората, за които са гласували. Трето, всички партийни пристрастия и 
противоборства трябва да приключат непосредствено след изборите. От 
този момент водещи могат да бъдат само държавническия подход, 
националната идентичност и интересите на варненци. Четвърто, 
компромисите в политиката са необходими и понякога неизбежни, но 
само, когато са в интерес на обществото. Пето, придържаме се към 
правилото, че всеки, който носи отговорност трябва да разполага с права 
поне в една степен по-големи от тази отговорност. Ето защо декларираме: 
първо, ясно заявяваме, че за нас мнозинството в Общинския съвет трябва 
да се формира в името на интересите на жителите на град Варна, а не на 
основата на моментна, безпринципна, политическа конюнктура. Второ, ще 
подкрепим предложението на политическа партия “ГЕРБ” за избор на 
председател на Общински съвет, като най-голямата по численост група. 
Трето, поетата пред нашите над 20 хил. избиратели политическа 
отговорност ни задължават ежечасно и ежеминутно да бъдем 
конструктивно критични и взискателни към всяко едно действие в този 
Общински съвет и на този Общински съвет, независимо от неговия обхват 
и мащаб, включително и кадровите назначения във всички сектори. 
Четвърто, ще подкрепим всички действия обединили ни в тази група в дух 
на почтеност, прозрачност, граждански контрол и ефективност, запазвайки 
си правото във всеки един момент да оттеглим декларираната подкрепа, 
ако провежданата политика не отговаря на интересите на варненци. 
04.11.2011 г., гр. Варна, подписи. Благодаря за вниманието.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. 
 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Варна. 
 
Николай СТОЯНОВ 
След изказването на г-н Пламен Георгиев, други заявки не са дадени 

за изказване, заради това предлагам да минем към същинската част на 
нашето заседание. Ще помоля в централната част на залата, които са 
седнали гражданите да освободят, тъй като ще извършваме преброяване. 
Разбира се, Ваше високо преосвещенство, за вас не може да се отнася. Вие 
винаги можете да стоите. Духовността винаги е начело, така че ... Колеги, 
досегашната практика на общинските съвети е показала, че трябва да 
изберем първо преброители. Практиката също е показала, че двама 
преброители са достатъчни за залата. Има ли други предложения за повече 
от двама души? Няма. Благодаря ви. Който е “за” това да изберем двама 
преброители, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 49; против - 2; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Трябва да минем към избора на двама преброители. Моля за вашите 

предложения за преброители. Г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ  
От името на групата на политическа партия “ГЕРБ”, предлагам за 

преброител г-н Иван Луков. Благодаря ви.  
 
Николай СТОЯНОВ 
Първо предложение за Иван Луков. Друго предложение за втория 

преброител. Колеги, имате думата. В лявата част? Тогава ще си позволя аз 
да направя предложение. Предлагам г-жа Светлана Такева. Има ли други 
предложения? Прави си отвод. Съжалявам, трябва да изберем втори 
преброител. Предлагам да не губим време поне в тази процедура. Моля за 
следващо предложение. Направих го съвсем добронамерено. Колеги, имате 
думата. Г-жа Юнакова вдига ръка. Предложение? Моля за експедитивност. 
Г-н Янко Станев. Така. Второто предложение за г-н Янко Станев. Който е 
„за” така предложените двама души, господата Иван Луков и д-р Станев, 
моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 48; против - 0; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 



Моля, преброителите ще уточнят по какъв начин ще правят 
проверката. Колеги, преминаваме към основаната точка на днешното 
заседание – избор на председател на Общински съвет. Моля за вашите 
предложения. Комисията след това ще я изберем. Никакъв проблем, ако 
процедурно предлагате.   

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Не че примерно моето предложение е свръх егзакно, уважаеми г-н 

председателстващ, но смятам, че е редно първо да се институира 
комисията, която ще проведе самия избор, а след това да се определят 
самите кандидати. Затова предлагам първо да изберем комисията, която ще 
овеществи и осъществи избора, и след това да преминем към конкретните 
кандидатури. 

 
Николай СТОЯНОВ 
Така. Процедурно предложение да изберем комисията по избора 

първо. Който е “за” това процедурно предложение, моля да гласува.  
 
Резултати от гласуването: за – 51; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Минаваме към предложения за комисия, но преди това, разбира се, 

ще ви изчета текстовете на правилника, по който се водим, който действа в 
момента. Ръководим се от настоящия действащ правилник за организация 
и дейността на Общински съвет - Варна, съответно текстовете на чл. 4, 5 и 
6.   

“Чл.4    (1) Общинският съвет избира  на първото си заседание 
председател на съвета с тайно гласуване. Гласуването се извършва в залата 
за заседания на Общинския съвет. 

(2) За произвеждането на тайно гласуване се избира комисия от пет души и 
нейния председател, която произвежда избора съгласно приета от 
общинския съвет процедура. 

Чл.5 Всеки общински съветник лично или като представител на 
партия или коалиция, представена в Общинския съвет, може да издига 
кандидатура за председател на Общинския съвет. 

Чл.6 (1) Изборът на председател се извършва лично с бяла бюлетина с 
имената на издигнатите кандидати. Получаването на изборните материали 
се извършва по азбучен ред, като председателят на Комисията по избора 
предоставя плик и бюлетина срещу подпис на всеки съветник.            
След  получаването на изборните книжа съветникът упражнява правото си 
на гласуване тайно зад нарочно осигурен от комисията параван. Не се 
допуска гласуване на следващ общински съветник, докато предходният не е 



упражнил правото си на гласуване. Гласуването се извършва, като всеки 
съветник пусне в изборната урна плик и се подпише в списъка на 
Комисията по избора по азбучен ред. 

(2) Празен плик е този, в който липсва бюлетина по установения образец. 
Плик с повече от една различни бюлетини, бюлетини с повече от един 
кандидат и бюлетини не по установения образец се смятат за 
недействителен глас. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за 
един действителен глас. 

(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от 
гласовете от общия брой на съветниците.  

(4) Ако на първото заседание не се избере председател на Общинския съвет, 
председателстващият общински съветник, с решение на Общинския съвет, 
може да насрочи ново заседание в същия ден със същия дневен ред не по-
рано от два часа. При отново несъстоял се избор, с решение на Общинския 
съвет, председателстващият насрочва поредно заседание със същия дневен 
ред до три дни от предишното заседание. Отново се допуска възможност с 
решение на Общинския съвет за ново заседание в същия ден до два часа 
след несъстоялия се избор. Тези процедури се прилагат до редовен избор на 
председател на Общинския съвет.” 

 Уважаеми колеги, предстои да изберем комисия по избора на 
председател на Общински съвет. Съгласно чл. 4, ал. 2, която току-що 
прочетох то Правилника за организацията дейността на Общинския съвет 
следва комисията да бъде в състав от пет души. Моля за вашите 
предложения, поименни предложения. Г-н Портних.  

 

Иван ПОРТНИХ  
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги. От името на 

групата на политическа партия “ГЕРБ” предлагам за член на комисията по 
избор адвокат Софрониева, също така предлагам тя да бъде и председател 
на комисията, като представител на най-голямата група в Общинския 
съвет, и като човек с нужната компетенция и опит. Благодаря ви.  

 
Николай СТОЯНОВ 
Благодаря и аз. Първото предложение за г-жа Софрониева. Г-н 

Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
От името на група “Синя Варна утре” предлагам г-н Кафалийски за 

член на комисията.  
 
 



Николай СТОЯНОВ 
Второто предложение е за г-н Кафалийски. Трето предложение.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
От група “Заедно за Варна” – д-р Ивайло Бояджиев.  
 
Николай СТОЯНОВ 
Третото предложение е за г-н Ивайло Бояджиев. Г-н Михайлов, за 

четвърто предложение предполагам.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, движение “Нашия град” предлага 

за член на комисията г-н Владимир Тонев.  
 

Николай СТОЯНОВ 
Г-н Витанов, четвърти член на комисията.  
 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Владимир Тонев.  
 
Николай СТОЯНОВ 
Извинявайте, Владимир Тонев. Да. Така. Комисията трябва да бъде 

от пет члена, моля г-н Станев.  
 
Янко СТАНЕВ 
Предлагам д-р Людмил Цветков.  
 
Николай СТОЯНОВ 
Г-н Людмил Цветков, като пети член на комисията. Има ли други 

предложения? Не виждам. Благодаря. Прекратяваме процедурата по 
предложенията на кандидатури. Минаваме към следващото гласуване, към 
следващата процедура – избор на председател на комисията. Тъй като беше 
предложена г-жа Софрониева, има ли други предложения? Не. Всички 
кандидати бяха изговорени предварително тези, които влизат в комисията, 
но ще ги прочета още веднъж. Комисията по избора на председател на 
Общинския съвет: г-жа адв. Софрониева, г-н Кафалийски, г-н Бояджиев, г-
н Тонев, г-н Цветков. Предложения други ... Г-н Михайлов, Неделчо 
Михайлов, процедурно.   

 
Неделчо МИХАЙЛОВ 
Г-н председателстващ, няма как да изберем председател на нещо, 

което не е институирано. Значи, процедурно моля да гласуваме цялата 
комисия и след това да изберем председател. 



 
 
Николай СТОЯНОВ 
Проблем няма, разбира се. Благодаря ви, да. Щях да го подложа на 

гласуване, разбира се. Имам процедурно предложение, тъй като няма 
други предложения за ... Момент. За броя на комисията. Пет члена. 
Прочетох ги, моля да гласувате процедурно предложение да се гласуват 
анблок. Тъй като няма други предложения. Който е “за” това процедурно 
предложение, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 51; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Благодаря ви. Процедурното предложение се приема. 
Моля, който е “за” комисията в състав: г-жа адв. Софрониева, г-н 

Кафалийски, г-н Бояджиев, г-н Тонев и г-н Цветков, да е комисия по 
избора на председател на Общински съвет, моля да гласува, който е “за”.  

 
Резултати от гласуването: за – 51; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Благодаря ви. Комисията е избрана. Остава да минем към следващата 

точка, избор на председател на комисията. Предложението беше направено 
от г-н Портних – г-жа Софрониева да бъде и председател на комисията. 
Има ли други предложения? Няма. Благодаря ви. Подлагам на гласуване. 
Който е “за” г-жа Софрониева да бъде и председател на комисията по 
избор, моля да гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 51; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
  
Г-жа Софрониева е председател на комисията по избора на 

председател на Общински съвет.  
 Уважаеми колеги, преминаваме към следващата процедура – 
издигане на кандидатури за председател на Общински съвет. Моля за 
вашите предложения. Г-н Иван Портних.  
  

Иван ПОРТНИХ 
 Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги. От името на 
политическа партия “ГЕРБ”, от групата общински съветници на 
политическа партия “ГЕРБ”, предлагам за председател на Общински съвет 
г-н Николай Апостолов. Това е добре позната на варненската 
общественост кандидатура. Г-н Апостолов е на 47 г., инженер, женен, с две 



деца. Той е бил досегашен председател на Общинския съвет, балансиран, 
консенсусен, отворен към работа с всички политически формации 
представени в Общински съвет, което е доказал с работата си в предходния 
мандат на съвета. В подкрепа на кандидатурата на г-н Апостолов, бих 
желал да изтъкна и аргумента, че е нормално председателя на Общинския 
съвет да бъде представител на най-широко представената политическа 
формация в съвета. Безпристрастен, принципен, честен, г-н Апостолов ще 
може да се ползва от доверието на всички политически формации 
представени в тази зала и съм сигурен, че ще допринесе за 
конструктивната работа на този Общински съвет. Благодаря ви.  
 

Николай СТОЯНОВ 
 Колеги, чухте предложението на г-н Иван Портних за председател на 
Общински съвет, предишния председател на Общинския съвет, г-н 
Николай Апостолов. Други предложения. Колеги, ако няма други 
предложения прекратяваме процедурата по издигане на кандидатури за 
председател на Общински съвет. Минаваме към следващата процедура, 
тоест гласуването на председателя на Общински съвет по процедурата. Г-
жа Софрониева, като председател на комисията и членовете на комисията, 
моля да заемат места.  
  

Валентина СОФРОНИЕВА 
 Уважаеми гости, уважаеми колеги. Г-н Стоянов изчете нормативната 
уредба, която ще следва избора на председател на Общинския съвет, моля 
ви във връзка с деловото протичане и с подготовка на книжата, моля 
колегите от комисията, поканвам ги в кабинета на председателя на 
Общинския съвет на третия етаж на заседание. Благодаря.  
 

Николай СТОЯНОВ 
 Благодаря, г-жо Софрониева. Колеги, давам двадесет минутна 
почивка, докато комисията подготви самият избор.  
 
 Следва 20 минути почивка за техническа  подготовка на избора. 
 
 Николай СТОЯНОВ 
 Моля заемете местата си. Моля за тишина. Колеги. Има ли все още 
общински съветници, които са навън? Ще помоля преброителите да дадат 
бройката на в момента, които са в залата общински съветници. Г-н Луков – 
24, 25 последно. Д-р Станев, ще Ви помоля и Вие да кажете броя на 
общинските съветници. 18. Тъй като все още идват общински съветници, 
ще помоля ... И един дойде сега в момента, горе. Г-н Луков още един дойде 
в момента. 27 са при Вас и 24 при д-р Станев - 51. Последно, колко? 
Уважаеми общински съветници, имаме необходимия кворум – 51 



общински съветници в момента са в залата, съобразно преброяването от 
преброителите. Моля, минаваме към процедурата на гласуване. Ще дам 
думата на г-жа Софрониева за разясняване начина на гласуване.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Уважаеми колеги общински съветници. Комисията се събра, проведе 
своето заседание и ще ви обясня начина на процедурата, по която ще стане 
гласуването за избор на председател на Общински съвет - Варна.  
 Бюлетината ще изглежда по този начин, ще се гласува в това 
квадратче с положителен вот със знака “X” със син химикал “за”. Скоро 
имахме избори и сте запознати с всички правила на Изборния кодекс. 
Пликовете са подписани от всички членове на комисията. Редът, по който 
ще става гласуването е следният: всеки общински съветник по списък идва 
подписва се, че получава бюлетина, която в момента на получаването ще 
има печат отзад, който ще идентифицира бюлетината, отива, гласува, 
връща се и се подписва в следващия списък, че е гласувал. И така един по 
един. Благодаря, ако има нещо неясно, моля за въпроси. Предполагам, че 
няма. Мисля, че можем да започнем. 
 
      Г-н Николай Стоянов извиква поименно всички общински съветници, 
за да гласуват. 
 

Николай СТОЯНОВ 
 Обявявам избора за приключил. Всички 51 общински съветници са 
гласували. Моля комисията по избора да влезе в задължението си да 
преброи бюлетините и обяви резултата. Двамата преброители също, ако 
обичат, да дойдат тука при комисията, г-н Иван Луков и д-р Станев.  
 Давам думата на г-жа Софрониева, председател на комисията по 
избора да обяви резултата.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Много тържествен момент. Аз съм изключително развълнувана, 
защото ми се случва за пръв път. С огромно удоволствие обявявам 
резултата от избора за председател на Общински съвет. Брой на гласували 
общински съветници – 51, общ брой намерени пликове – 51, празен плик – 
1, недействителни бюлетини – 10; “за” гласували – 40. Новият председател 
на Общински съвет е г-н Николай Апостолов.  
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –51 
 
 

Общински съвет – Варна прие следното 



Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, чл.4 – 
чл.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна избира за Председател на 
Общинския съвет Николай Николов Апостолов. 

 
Резултати от проведено тайно гласуване: 

- брой гласували общински съветници   - 51 бр. 

- празни пликове       -  1 бр. 

- недействителни бюлетини     - 10 бр. 

- “за” Николай Николов Апостолов   - 40 бр. 

 
 

Николай СТОЯНОВ 
 Колеги, чухте резултатите от избора. Новият председател на 
Общинския съвет е Николай Апостолов. Давам думата на новия 
председател, г-н Апостолов, за кратко приветствие.  
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н председателстващ, 
уважаеми колеги. Позволете ми първо да благодаря на всички, които ме 
подкрепиха. Искам да благодаря и на тези мои колеги, които пред 
собствената си съвест най-вероятно ме подкрепят, но по някаква друга 
причина трябваше да изразят своя вот по друг начин, това е тяхно право. 
Аз им благодаря.  
 Това, което мога да обещая, това, което мога да поема като 
ангажимент оттук напред, в хода на мандата е същото, което поех и когато 
бях избран и предния път, а именно да работя. Към колегите общински 
съветници, обещавам никога да не забравя, че съм пръв сред равни, 
кабинета е винаги отворен за дискусия ... остава открито и прозрачно. 
Всички решения да се вземат тук на тази маса, а не някъде задколисно, 
скрито и в ущърб на техните интереси. Това, което искам да обещая и на 
уважаваните от мен медии, че телефонът ми винаги ще бъде отворен за 
тях, когато ме потърсят за коментар по който и да е въпрос, реален и 
открит коментар. Накрая, още веднъж искам да пожелая на всички 
успешен мандат и нека заедно вървим напред, да надграждаме това, което 
е създадено от тези преди нас. Благодаря ви, колеги.  



 Това, което искам да кажа заключително е, че в хода на 
предизборната кампания с г-н кмета обикаляхме на дълго и на широко 
града, срещахме се с нашите съграждани, поемахме съвместно много 
обещания, които аз искам да декларирам, че винаги ще подпомагам 
неговите усилия за разрешаване проблемите на нашите съграждани. И 
понеже много колеги ме запитаха преди да закрия днешната сесия, кога ще 
бъде следващата. Тя ще бъде ориентировъчно на 16.11.2011 г., ще я 
свикаме по начина, по който е разписано в Правилника, с покани, с 
конкретен дневен ред.  
 Благодаря, колеги. Поради изчерпване на дневния ред на днешното 
заседание, пожелавам на всички приятна почивка и закривам Първото 
заседание на Общински съвет - Варна. Благодаря ви, колеги.  
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_______________/Н.АПОСТОЛОВ/ 

 
 
 
Н-К ОТДЕЛ „КОС”    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
 
________/К.ГРАМАТИКОВА/  ___________/Ю.ПЕТКОВА/ 
   
 
 

    СЪГЛАСУВАЛ 
 

_______________/адв.Д.СТЕФАНОВА/ 
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