
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 2 

 
 

Второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 
на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов, се 
проведе на 16.11.2011 г. (сряда) от 09.00 до 12.40 часа.  
  

Присъстват 50 общински съветника, отсъства 1:  
 Ивайло Симеонов Бояджиев 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, има положени подписи на 33 общински съветника, 

следователно необходимия кворум е налице и можем да открием работата 
на Второто заседание на Общински съвет - Варна. В самото начало искам 
да дам думата на заместник-председателя на Общинската избирателна 
комисия, г-н Богоев, да ни запознае със свое решение. Заповядайте.  

 
Кристиян БОГОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми господа и дами общински 

съветници. В Общинска избирателна комисия е постъпило уведомление от 
г-н Димитър Николов, общински съветник от политическа партия “ГЕРБ”, 
че във връзка с преминаването на длъжност несъвместима с качеството на 
общински съветник следва да бъдат прекратени пълномощията му. С оглед 
на което, с решение № 406 на Общинска избирателна комисия се 
прекратяват пълномощията на Димитър Тодоров Николов от листата на 
ПП “ГЕРБ” и обявява за избран общински съветник следващия в листата 
на политическа партия “ГЕРБ”, Желю Петров Алексиев. Моля г-н 
Алексиев, ако е в залата да му бъде връчено удостоверението.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, за полагане на клетва от новият общински съветник ще ви 

помоля със ставане на крака, а Желю да повтаря след мен, така че да го 
чуват всички.  

 
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! 

 
/Следва подписване на клетвения лист  от  новопостъпилия 

общински съветник Жельо Петров Алексиев/ 
 



Колеги, както е по сега действащия правилник в началото на 
заседанието съм длъжен да ви запозная с възникналите групи в Общински 
съвет-Варна. Чета ги по реда, по който са входирани в Канцеларията на 
Общински съвет-Варна: група “Синя Варна утре” съставена от две 
политически формации: 

- коалиция “Варна утре” и “Синята коалиция”, със съпредседатели 
Костадин Тодоров Костадинов и Ивайло Христов Митковски;  

- група на политическа партия “ГЕРБ” с председател Иван Николаев 
Портних; 

- група “Център” от три политически формации с председател Ради 
Димитров Радев, сформирана от формациите на коалициите “Свободен 
избор и Екогласност”, “Обединения блок на труда български лейбъристи” 
и “Движение за права и свободи”; 

- група на политическа партия “Българска социалистическа партия” с 
председател Борислав Гуцанов Гуцанов; 

- група “Християнски патриотичен съюз” съставена също от три 
политически формации – “Нашият град”, “АТАКА” и коалиция “Промяна 
за Варна”, със съпредседатели Петър Николаев Липчев, Станислав 
Темелков Димитров и Неделчо Михайлов Димов.  

Това е, което е представено на този етап в Канцеларията на 
Общински съвет. 

Колеги, преминаваме към приемане на дневния ред на днешното 
Второ заседание. Проектът за дневен ред ви е раздаден, имате думата за 
мнения и съображения по така предложения проект за дневен ред. Д-р 
Митковски.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Предлагам нова точка в дневния 

ред – промяна на решение на Общинския съвет от предния мандат във 
връзка с промяна на дата и час, като част от конкурса за избор на 
управител на онкологичната болница. Предвид отсъствието на член от 
комисията в гласуваната дата.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на д-р Митковски. Други мнения, съображения, 

предложения, колеги. За “Варна ЕФКОН” – Ради Радев има ли готовност 
или аз да го предложа? Г-н Портних.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Като допълнение към дневния ред предлагам да се включи точка 

“Избор на представител във “Варна Ефкон”. Благодаря.   
 
Николай АПОСТОЛОВ  



Благодаря. Други предложения, колеги? Не виждам. Който е 
съгласен с направеното предложение от д-р Митковски в дневния ред да 
има шеста точка с вземане на решение за промяна на дата касаеща избор на 
управител на онко болницата, във връзка с отсъствието на член от 
комисията, моля да гласува. Служителите да броят.   

 
Резултати от гласуването: за – 38; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Следващото предложение, на г-н Портних към точката за избор на 

представители на Община Варна в смесените дружества да бъде включено 
и избор на представител в дружество “Варна ЕФКОН”, моля да гласува.    

 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Гласуваме дневния ред точка по точка.  
 
 
Общински съвет-Варна прие следния  
 

ДНЕВЕН РЕД 
  

  
 1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна относно 
избор на кметове на райони в Община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет-Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 3. Създаване на постоянни, временни и специализирани комисии към 
Общински съвет-Варна, избор на председатели на комисии и утвърждаване 
на съставите им. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 



 4. Избор на представители на Община Варна във „Водоснабдяване и 
канализация - Варна” ООД, „Спортен комплекс Варна” АД, „Овергаз 
Изток” АД, “Варна Ефкон” ООД. 
  Упълномощаване на представителя на Община Варна във 
„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД във връзка с провеждане на 
Общо събрание на дружеството. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 

 5. Вземане на решение за телевизионно излъчване на заседанията на 
Общински съвет-Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 6. Изменение на т.8.4 от решение № 3542-4/38/20.09.2011 г. на 
Общински съвет-Варна 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
 Колеги, който е съгласен това да бъде дневния ред на днешното Второ 
заседание на Общински съвет - Варна, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Колеги, преминаваме към първа точка от току що приетият дневен 
ред.  
 



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община 
Варна относно избор на кметове на райони в Община Варна. 
 
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Давам думата на кмета на града за прочитане на предложенията за 
кметове на райони.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Ако искате дайте почивка да излезете от конфузното положение.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Аз нямам конфузно положение.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Не, не Вие, Общинския съвет като цяло.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Колеги, 15 мин. почивка, докато се подготви кмета да прочете 
предложенията. Колеги, кметът е в залата. Г-н кмете, заповядайте.  
 
 Кирил ЙОРДАНОВ 
 Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински 
съветници, дами и господа. Как да ги изчета, по големина на района, по 
азбучен ред? Добре. Хайде с най-големия район – “Приморски”. 
 Предложение от кмета на Община Варна, уважаеми г-н председател, 
уважаеми общински съветници, в изпълнение на чл. 39а, ал. 1 от ЗМСМА, 
предлагам за кмет на район “Приморски” да бъде избрана Петя Тодорова 
Проданова. Да чета ли нататък или всичките?  
 “Младост” -  Предложение от кмета на Община Варна, уважаеми г-н 
председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на чл. 39а, ал. 1 
от ЗМСМА, предлагам за кмет на район “Младост” да бъде избран Христо 
Видолов Христов. Тук ли е? Добре.  
 “Владислав Варненчик” - Предложение от кмета на Община Варна, 
уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на 
чл. 39а, ал. 1 от ЗМСМА, предлагам за кмет на район “Владислав 
Варненчик” да бъде избран Неделчо Михайлов Димов. 
 “Аспарухово” - Предложение от кмета на Община Варна, уважаеми г-
н председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на чл. 39а,  



ал.1 от ЗМСМА, предлагам за кмет на район “Аспарухово” да бъде избран 
Йордан Александров Николов. 
 И така се случи, централния район на последно място. Предложение 
от кмета на Община Варна, уважаеми г-н председател, уважаеми общински 
съветници, в изпълнение на чл. 39а, ал. 1 от ЗМСМА, предлагам за кмет на 
район “Одесос” да бъде избран Георги Савов Недев. 
  

Николай АПОСТОЛОВ  
 Благодаря на г-н кмета. Както е обичайната практика, колеги, от 
общински съвети преди нашият, ще дам думата на номинираните за 
районни кметове да се представят с по няколко думи пред Общинския съвет 
и при необходимост или при възникнали въпроси към тях, да им бъдат 
зададени въпроси, след което ще преминем към процедурата по техния 
избор. Аз ще започна с централните райони. На първо място искам да дам 
… Не разбрах. … Благодаря за оценката. На първо място искам да дам 
думата на г-н Георги Недев. Г-н Недев, заповядайте на трибуната.  
 
 Георги НЕДЕВ 
 Добър ден на всички. Казвам се Георги Савов Недев, на 42 години 
съм, роден и израснал във Варна. Завършил съм Икономически университет 
Варна, магистър по финанси, също така и Варненски свободен университет 
– магистър по приложна психология. Член съм на камарата на независимите 
оценители в България, като оценител на цели предприятия и търговски 
дружества. Досега съм се занимавал в сферата на частния бизнес с 
недвижими имоти и строителство. Това е.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Имате ли въпроси към така номинираният кандидат за районен кмет? 
Не виждам. Благодаря на г-н Недев.  
 
 Георги НЕДЕВ 
 Благодаря ви.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Давам думата на г-жа Проданова, номинирана за кмет на район 
“Приморски”.  
 
 Петя ПРОДАНОВА 
 Добър ден. Казвам се Петя Тодорова Проданова, по професия съм 
машинен инженер, последните 20 г. от трудовия си стаж работих в бюрото 
по труда. Заемала съм почти всички възможни длъжности, 13 г. съм била 
директор на бюрото. Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор 
съм и имам стаж като вътрешен одитор повече от 3 г. към агенцията по 



заетостта. Майка на две големи дъщери. Това е, което мога да кажа за себе 
си. Родена във Варна. Завършила математическата гимназия и ВМИ Варна.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Въпроси към г-жа Проданова. Не виждам. Благодаря на г-жа 
Проданова. Думата на г-н Христов, кандидат и номиниран за кмет на район 
“Младост”.  
 
 Христо ХРИСТОВ 
 Добър ден на всички. Казвам се Христо Видолов Христов, на 46 г. 
съм, завършил съм историческият факултет на Великотърновския 
университет и след това специалност право – 13 г. съм адвокат, семеен, с 
три деца. Дъщеря ми тази година завърши Софийския университет – 
португалска филология. Това е.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Да считам ли, че няма въпроси с тези ръкопляскания? Благодаря на г-
н Христов. Дойде ред на многоуважаваният колега, г-н Неделчо Михайлов, 
номиниран за кмет на район “Владислав Варненчик”.  
 
 Неделчо МИХАЙЛОВ 
 Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 
журналисти. Казвам се Неделчо Михайлов Димов, роден съм във Варна 
през 1965 г., семестриално съм завършил богослов в шуменския 
университет, трети курс “право” по индивидуален план във Варненския 
свободен университет. Последните осем години бях общински съветник и 
зам.-председател на Общински съвет-Варна.        
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Въпроси към г-н Михайлов. Не виждам. Да му благодарим. Давам 
думата на г-н Николов, кандидат за районен кмет на район “Аспарухово”. 
 
 Йордан НИКОЛОВ 
 Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми господа 
общински съветници, дами и господа. Първо, искам да изразя благодарност 
на всички онези, които ме подкрепиха и на тези, които ме номинираха за 
този пост. Благодарност и за бившия кмет на “Аспарухово”, г-н Караденчев 
и за това, което е направил и е променил облика на “Аспарухово”, така че 
да изглежда по този начин сега. За себе си - на 43 г. съм, женен, с един син 
засега. Намеренията ми са да работя изцяло за гражданите на кв. 
“Аспарухово”. Основното в моята работа ще бъде работа в екип, единият 
екип ще бъде администрацията на кв. “Аспарухово”, а другият екип ще 
бъде Общинския съвет и кмета на Варна. И на последно място, но не 



последно като значение, че ще бъда кмет на всички граждани на кв. 
“Аспарухово”, независимо от тяхната политическа принадлежност и 
етнически етнос. Благодаря.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Въпроси към г-н Николов. Не виждам. Колеги, пристъпваме към 
техническата част от избора. Встъпвайки на опита, който черпим от 
предишните общински съвети, а именно комисията по избор на районни 
кметове да бъде в същия състав, в който е била и за избор на председателя 
на Общинския съвет, т.е. от предходното заседание. Това, което аз искам да 
предложа на вашето внимание е съставът на комисията и нейният 
председател да бъдат гласувани анблок. Имате ли други предложения, 
мнения, съображения? Не виждам. Който е съгласен с така направеното 
предложение, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Искам да представя на вашето внимание да припомня състава на 
комисията, който работи мисля успешно и прозрачно на предното 
заседание. Състав на комисията: Валентина Софрониева – председател; 
членове: Владимир Тонев, Людмил Цветков, Илия Кафалийски и 
единствената промяна е на мястото на д-р Ивайло Бояджиев, който в 
командировка и е депозирал, че ще отсъства от днешната сесия, предлагаме 
нов колега от неговата група, д-р Петър Липчев. Имате ли мнения и 
съображения по така предложения състав на комисията? Не виждам. 
Прочитам още веднъж състава на комисията. Председател - Валентина 
Софрониева; членове: Владимир Тонев, Людмил Цветков, Илия 
Кафалийски, Петър Липчев. Колеги, който е “за” това да бъде съставът на 
комисията по избор на районни кметове, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 48; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Искам да дам думата на председателя на комисията, госпожа 
Софрониева, да разясни механизмът, по който ще бъде извършен изборът 
на районни кметове. Заповядайте, г-жо Софрониева. 
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги 
общински съветници, уважаеми гости на заседанието. Ще ви изчета 
нормативната уредба, по която ще бъдат гласувани районите кметове. 
Основанието е чл. 39 “а” от ЗМСМА: 



“Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - 
ДВ, бр. 69 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г., 
нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (*) (1) Кметовете на райони в Столичната 
община и в градовете с районно деление се избират с тайно гласуване от 
общинския съвет по предложение на кмета на общината за срока на 
пълномощията на общинския съвет. Кметовете на райони към датата на 
избора трябва да отговарят на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс. 

(2) Заседанието за избиране на кметовете на райони се провежда в 14-
дневен срок след първото заседание на новоизбрания общински съвет. 

(3) Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от 
общия брой на общинските съветници. Ако някой от кандидатите не бъде 
избран, председателят на общинския съвет свиква ново заседание в 14-
дневен срок. 

(4) Кметът на общината може да направи ново предложение не по-късно от 
7 дни преди заседанието. Новото предложение може да бъде и за кандидат, 
който не е бил избран на първото заседание. Избран е кандидатът, за който 
са гласували повече от половината от присъстващите съветници. 

(5) Когато и на второто заседание някой от кандидатите, предложени от 
кмета на общината, отново не бъде избран или кметът не е направил 
предложение в срока по ал. 4, кмет на съответния район се избира по 
предложение на общински съветник, направено по време на заседанието. 

(6) В случаите по ал. 5 изборът се произвежда на същото или на следващи 
заседания на общинския съвет, ако отново някой от кандидатите, 
предложен от общински съветник, не бъде избран. Нови предложения за 
кандидати за кмет на район могат да се правят от общински съветник в 
срока по ал. 4. Избран е кандидатът, за който са гласували повече от 
половината от присъстващите съветници. 

(7) Кметовете на райони полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 на заседанието на 
общинския съвет, на което са избрани.” 

 Имаме вече опит от предния избор. Аз предлагам той да протече по 
същия начин, като ви бъде предложен един плик с пет бюлетини, на която 
ще бъде изписан всеки кандидат за районен кмет, пликовете да бъдат 
подписани от всички, от цялата комисия, бюлетините да бъдат 
подпечатвани. Без промяна на правилата. Ако вие имате някакви 
предложения, моля в момента да ни ги кажете.  

 



Николай АПОСТОЛОВ  
Въпроси по така обявената процедура. Не виждам. Колко време ще е 

необходимо да се подготви комисията.  
 

 Валентина СОФРОНИЕВА 
Г-н председател, около половин час ще ни е необходим за 

подготовка … Добре, 20 мин. за подготвяне на процедурата,  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, даваме 20 мин. почивка комисията да подготви технически 

избора.  
 

 Валентина СОФРОНИЕВА 
Моля комисията да заповяда в кабинета на председателя на 

Общинския съвет.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
Поканвам тези колеги общински съветници, които не са заявили 

своето желание за участие в съответните постоянни и временни комисии, 
през 20 мин. почивка да го направят при г-жа Петкова, тук на работната 
маса.  

 
/следва почивка за техническа подготовка на избора/ 
 
Комисията по подготовката на избора на районни кметове завърши 

своята работа. Тези, които са пред зала, моля да заемат местата си.  
Давам думата на председателя на комисията по избора, г-жа 

Софрониева, да проведе тайният избор. Заповядайте, г-жо Софрониева.  
 

 Валентина СОФРОНИЕВА 
Уважаеми колеги, искам да направя последно разяснение. Ще ви 

бъдат дадени по пет бюлетини, в един плик, ще се гласува с кръстче, с хикс 
по решение на комисията, като предния път, няма да променяме нищо. 
Недействителна ще бъде бюлетината, която е празна или я няма в плика, 
или някакво друго, по някакъв друг начин отбелязан вот. Благодаря. 
Започваме, ще се гласува по списъчен състав.  

 
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник-кметове и 

администрация, уважаеми колеги. Чета протокола за избор на кмет на 
район “Владислав Варненчик”: гласували - 50, общ брой намерени 
бюлетини – 50, празни пликове – няма, недействителни – 8, “за” – 42.  



Протокол за избор на кмет на район “Младост” в Община Варна: 
брой гласували - 50, общ брой намерени пликове – 50, празни – няма, 
недействителни – 6, “за” – 44.    

Протокол за избор на кмет на район “Приморски”: общ брой 
гласували - 50, намерени пликове – 50, празни пликове – няма, 
недействителни – 10, “за” – 40.    

Протокол за избор на кмет на район “Аспарухово”: брой гласували - 
50, общ брой намерени пликове – 50, празни – няма, недействителни – 9, 
“за” – 41.    

Протокол за избор на кмет на район “Одесос”: брой гласували - 50, 
общ брой намерени пликове – 50, празни пликове – няма, недействителни 
– 9, “за” – 41.  

Честито на избраните кметове.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, за протокола от заседанието на Общинския съвет, чета 

решенията.  
 
Общ брой присъстващи общински съветници -50 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 2-1. На основание чл.39а, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
избира за кмет на район „Одесос” при Община Варна Георги Савов Недев. 
 
 /за-41/ 
 
 
 3-1. На основание чл.39а, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
избира за кмет на район „Приморски” при Община Варна Петя Тодорова 
Проданова. 
 
 /за-40/ 
 
 

4-1. На основание чл.39а, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
избира за кмет на район „Младост” при Община Варна Христо Видолов 
Христов. 

 
 /за-44/ 



5-1. На основание чл.39а, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
избира за кмет на район „Вл.Варненчик” при Община Варна Неделчо 
Михайлов Димов. 

 
 /за-42/ 
 
 

6-1. На основание чл.39а, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
избира за кмет на район „Аспарухово” при Община Варна Йордан 
Александров Николов. 

 
 /за-41/ 

 
 
Моля новоизбраните районни кметове да заемат местата си на 

трибуната за полагане на клетва.  
Колеги, следва полагане на клетва, ще ви помоля да станете.  
 
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! 

 
/Следва подписване на клетвените листи от избраните кметове на 

райони/ 
 
Честито и успех на новоизбраните районни кметове на новото им 

поприще.  
Давам думата на г-н кмета за поздравления към новоизбраните 

районни кметове. Заповядайте.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Честито уважаеми колеги районни кметове. Поздравявам ви с 

днешния избор, с високото доверие, с високия процент гласували за вас 
общински съветници, което свързвам не толкова с направените от мен 
предложения, колкото изчетените лично на днешното заседание от мен 
предложения. Да си пожелаем съвместната ни работа, трудолюбие, 
търпение, постоянство и действително, както и вече избрания колега 
районен кмет на “Аспарухово” каза, да бъдем един екип. На добър час.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Колеги, преминаваме към точка втора от  така приетият дневен ред.  
 



 II.  
 

По точка втора от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински 
съвет-Варна. 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Спазвайки традицията от работата на предишните общински съвети, 

а именно сформираните групи към Общински съвет Варна да предлагат 
свои заместник-председатели. В Канцеларията на Общински съвет-Варна 
са постъпили следните предложения от съответните групи:  

- д-р Янко Петров Станев, предложен от група “Център”; 
- г-жа Снежана Николова Донева от коалиция “Синя Варна утре”; 
- Владимир Велчев Тонев – “Християнски патриотичен съюз”; 
- Иван Николаев Портних от групата на политическа партия “ГЕРБ”; 
- Борислав Гуцанов Гуцанов от групата на политическа партия 

“Българска социалистическа партия”. 
Имате думата, колеги, за мнения, съображения и други предложения, 

ако има такива. Не виждам, колеги. Аз предлагам така предложените 
кандидатури да бъдат гласувани анблок. Има ли други предложения? Не 
виждам. Който е съгласен предложените кандидатури за заместник-
председател на Общинския съвет да бъдат гласувани анблок, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 40; против - 3; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

7-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет Янко 
Петров Станев. 

/за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 



 
8-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет 
Снежана Николова Донева. 

/за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
9-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет Иван 
Николаев Портних. 

/за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
10-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет 
Владимир Велчев Тонев 

/за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

11-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет 
Борислав Гуцанов Гуцанов. 

/за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
Пожелавам ползотворна съвместна работа.  
 
Преминаваме към трета точка от дневния ред.  
 
  



III.  
 

По точка трета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Създаване на постоянни, временни и 
специализирани комисии към Общински съвет-Варна, избор на 
председатели на комисии и утвърждаване на съставите им. 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Следвайки също практиката в работата на общинските съвети преди 

нас, това, което искам да споделя на вниманието на общинските 
съветници, че по сега действащия Правилник всеки общински съветник 
има право да участва в три постоянни комисии и неограничен брой 
временни комисии. Напомням, че комисиите трябва да бъдат в състав най-
малко от трима души, за да бъдат легитимни и първото предложение в тази 
връзка, която искам да направя е в предвид големия брой заявили желание 
за членове на комисиите, големият брой общински съветници това, което 
предлагам е съставът на постоянните и временните комисии към 
Общински съвет-Варна да бъдат гласувани анблок. Има ли други 
предложения? Не виждам. Който е “за” така направеното предложение, 
моля да гласува.  

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

предложението се приема. 
 
Това, което искам да направя като допълнително разяснение е, че в 

работата си по тази точка аз съм предвидил да се ръководим от 
предвиденото в сега действащия Правилник, като ние за работата на 
Общински съвет за мандат 2011 – 2015 г., да изберем комисии в същият 
вид и брой, в който те са били създадени от колегите от предходния 
Общински съвет, като всички последващи промени, трансформации да 
станат по предложения на сега действащите общински съветници, това да 
бъде разгледано в съответната комисия за изработване проект за изменение 
в правилника и след гласуване на една от следващите сесии, тогава да 
бъдат извършвани съответните промени.  

Комисиите ще бъдат съобразени с чл. 17, ал. 2 от сега действащия 
Правилник, който на предната сесия беше раздаден на всеки един от вас. 
Допълнително това, което беше свършено при подготовката на днешната 
сесия е в разговор с ръководителите на така представените в Общински 
съвет-Варна групи, да бъдат предложени от техния състав председателите 
на съответните комисии. Затова аз ще си позволя, когато прочитам проекта 
за решение за създаване на дадената комисия, да прочитам и постъпилото 
при мен предложение за председател на съответната комисия, като разбира 



се вие, общинските съветници, имате правото да предлагате и тук на място 
допълнителни или други председатели, ако нещо се е променило във 
вашето мнение.  

Първата комисия, чета проекта за решение и предложения кандидат, 
след което коментираме.  

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна създава постоянна комисия “Финанси и бюджет” и избира за 
председател на комисията Янко Петров Станев, предложен от групата 
“Център”.  
 Мнения, съображения и други предложения, ако има такива, колеги. 
Да считам, че няма. Който е съгласен с така направеното предложение, 
моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 30; против - 5; въздържали се – 10, 
предложението се приема. 
 
 Честито на д-р Станев.  
 Обяснение на отрицателен вот.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Ние молим за поименно гласуване преди това, г-н председател.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Не разбрах, извинявам се.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Поименно гласуване.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Поименно гласуване. Гласуването е оспорено от г-н Гуцанов и 
минаваме в режим на поименно гласуване.  
 

 Общ брой присъстващи общински съветници -48 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

12-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 



съвет-Варна създава постоянна комисия “Финанси и бюджет” и избира за 
председател на комисията Янко Петров Станев. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

за-31, против-5, въздържали се-11, отсъстват-2, не участват в 
гласуването-2/ 
 
 Честито.  

 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна избира за членове на постоянна комисия “Финанси и бюджет” 
следните общински съветници:  
Борислав Гуцанов Гуцанов 
Валентина Вичева Софрониева 
Владимир Велчев Тонев 
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Иван Николаев Портних 
Костадин Тодоров Костадинов 
Людмил Стефанов Цветков 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Николай Георгиев Стоянов 
Николай Купенов Пашов 
Николай Недков Недков 
Петър Димитров Тодоров 
Ради Димитров Радев 
Станислав Темелков Димитров 
Таня Петкова Парушева 
Тодор Иванов Мутафов 
Христо Атанасов Атанасов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Янко Петров Станев 
 

Има ли някой, който да е пропуснал да заяви своето желание за 
участие? Не виждам. Още в първата комисия искам да припомня, три 
постоянни комисии, най-добре да си ги следите вие, тъй като в момента аз 
нямам физическата възможност това да го направя. 

Колеги, който е “за” изброените наши колеги да бъдат членове на 
комисията по “Финанси и бюджет”, моля да гласува.  

 
 



 
 
12-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Финанси и бюджет” 
следните общински съветници:  
Борислав Гуцанов Гуцанов 
Валентина Вичева Софрониева 
Владимир Велчев Тонев 
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Иван Николаев Портних 
Костадин Тодоров Костадинов 
Людмил Стефанов Цветков 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Николай Георгиев Стоянов 
Николай Купенов Пашов 
Николай Недков Недков 
Петър Димитров Тодоров 
Ради Димитров Радев 
Станислав Темелков Димитров 
Таня Петкова Парушева 
Тодор Иванов Мутафов 
Христо Атанасов Атанасов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Янко Петров Станев 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 

 13-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” и избира за председател на комисията Таня 
Петкова Парушева. 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
 13-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Архитектура, 



строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места следните общински съветници: 
Владимир Велчев Тонев 
Димитър Иванов Чутурков 
Желез Николов Железов 
Иван Николаев Потних 
Илия Христов Кафалийски 
Миглен Георгиев Тодоров 
Николай Купенов Пашов 
Петър Николаев Липчев 
Станислав Георгиев Иванов 
Станислав Темелков Димитров 
Таня Петкова Парушева 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Юлияна Атанасова Боева 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

14-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Благоустройство и комунални 
дейности” и избира за председател на комисията Ради Димитров Радев. 
 /за-36, против-0, въздържали се-6/ 
 
 14-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Благоустройство и 
комунални дейности” следните общински съветници:  
Добромир Йорданов Джиков 
Желез Николов Железов 
Жельо Петров Алексиев 
Йорданка Василева Юнакова 
Марио Димитров Шиваров 
Пламен Цветанов Градинаров 
Ради Димитров Радев 
Снежана Николова Донева 
Тодор Иванов Мутафов 
Христо Атанасов Атанасов 
Янко Петров Станев 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 
  



 
 Николай АПОСТОЛОВ 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна създава постоянна комисия “Собственост и стопанство” и избира за 
председател на комисията Валентина Вичева Софрониева. 
 Други предложения, мнения, съображения. Г-н Гуцанов, 
заповядайте.   
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Един въпрос към г-жа Софрониева. По време на кампанията, г-н 
Йорданов като кандидат за кмет заяви виждането си за създаване на фирма 
свързана с жилищно строителство, фирма за асфалтиране и фирма за 
сметопочистване и сметоизвозване. Същата програма защитавах и аз, като 
кандидат за кмет. Какво е мнението на г-жа Софрониева по създаването на 
три такива общински фирми, общински предприятия или въобще свързано 
с тази дейност.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Благодаря на г-н Гуцанов. Адв. Софрониева за излагане на своето 
виждане.  
 
 Валентина СОФРОНИЕВА 
 Благодаря на г-н Гуцанов за въпроса, ако имаме такова предложение 
и ако бъда избрана за председател на комисията ще го поканя, когато 
обсъждаме това предложение.  
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 Тогава го правя това предложение. Давам го писмено на 
председателя.  
 

Николай АПОСТОЛОВ  
 Благодаря на г-н Гуцанов. Други питания към предложената 
кандидатура?     
 
 Борислав ГУЦАНОВ 
 По същество, тъй като това беше виждане, което защитавахме по 
време на кампанията, на първото заседание нека бъде обсъдено да видим 
дали избрания кмет ще защити тази позиция.  
 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ  
 Първа точка за първото ви заседание, ако бъдете избрана г-жо 
Софрониева. Колеги, понеже няма други предложения, който е съгласен 
със създаването на комисия по “Собственост и стопанство” и нейния 
председател да бъде г-жа Софрониева, моля да гласува.  
 
 

15-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Собственост и стопанство” и 
избира за председател на комисията Валентина Вичева Софрониева. 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 
 15-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Собственост и 
стопанство” следните общински съветници:  
Аврам Иванов Тодоров 
Борислав Гуцанов Гуцанов 
Валентина Вичева Софрониева 
Владимир Велчев Тонев 
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Димитър Иванов Чутурков 
Добромир Йорданов Джиков 
Жельо Петров Алексиев 
Ивайло Симеонов Бояджиев 
Иван Николов Луков  
Илия Христов Кафалийски 
Марио Димитров Шиваров 
Миглен Георгиев Тодоров 
Николай Купенов Пашов 
Николай Недков Недков 
Петър Димитров Тодоров 
Петър Николаев Липчев 
Пламен Цветанов Градинаров 
Ради Димитров Радев 
Славчо Славов Славов 
Станислав Георгиев Иванов 
Таня Петкова Парушева 



Тодор Иванов Балабанов 
Христо Атанасов Атанасов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Юлияна Атанасова Боева 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

16-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Здравеопазване” и избира за 
председател на комисията Анелия Димитрова Клисарова. 
 /за-43, против-0, въздържали се-0/ 
 
 16-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Здравеопазване” 
следните общински съветници:  
Анелия Димитрова Клисарова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Ивайло Симеонов Бояджиев 
Ивайло Христов Митковски 
Лидия Велик Маринова 
Лидия Дунова Петкова 
Людмил Стефанов Цветков 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

17-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Социални дейности и жилищна 
политика” и избира за председател на комисията Лидия Велик Маринова. 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
 17-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “ Социални дейности 
и жилищна политика” следните общински съветници: 
Анелия Димитрова Клисарова 



Гергана Желязкова Славова 
Ивайло Симеонов Бояджиев 
Илия Христов Кафалийски 
Йорданка Василева Юнакова 
Лидия Велик Маринова 
Лидия Дунова Петкова 
Людмил Стефанов Цветков 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Николай Георгиев Стоянов 
Павел Алексеев Христов 
Светлана Иванова Такева 
Тодор Иванов Мутафов 
Янко Петров Станев 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

18-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Туризъм, търговия и рекламна 
дейност” и избира за председател на комисията Иван Николаев Портних. 
 /за-38, против-0, въздържали се-8/ 
 
 18-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Туризъм, търговия и 
рекламна дейност” следните общински съветници:  
Даниела Стефанова Иванова-Димова 
Иван Николаев  Портних 
Иван Николов Луков 
Николай Красимиров Георгиев 
Николай Недков Недков 
Снежана Николова Донева  
Тодор Иванов Балабанов 

/за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
  
 

Николай АПОСТОЛОВ     
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 



взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна създава постоянна комисия “Транспорт” и избира за председател на 
комисията Иван Николов Луков. 
 Други предложения, мнения, съображения. Г-н Гуцанов, 
заповядайте.  
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Един въпрос също към г-н Луков. И на първата сесия и вчера на 

пресконференция кметът е заявил за намаляване на годините от 67 на 65 за 
безплатните карти, същото беше предложението, което и аз правих по 
време на кампанията, включително и за три линии, а не за две линии. 
Какво е неговото мнение по тази тема и кога това ще стане решение на 
Ощинския съвет? 

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Луков за отговор.  
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря за въпроса. Ако бъда избран в комисията на първото 

заседание на комисията ще го разгледаме този въпрос, като предложение 
от кмета, ако е влязло и е входирано такова. Мисля, че като предизборно 
обещание и от нашата политическа сила, това също беше казано, така че 
ще бъде разгледано и прието в най-скоро време.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Тъй като Вашата политическа сила не дойде на нито един дебат по 

време на кампанията, това беше теза, зад която застанахме по време на 
кампанията. Радвам се, че кмета също пое тази тема, макар и по-късно, 
въпросът е да бъде крайният резултат такъв, какъвто се декларира в 
момента. Така че аз внасям предложението до комисия.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Благодаря на г-н Гуцанов. Имате първа точка за първото заседание. 

Колеги, поради липса на други въпроси, който е съгласен Общински съвет-
Варна да създаде постоянна комисия по “Транспорт” и да избере за неин 
председател г-н Луков, моля да гласува.  

 
19-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 



съвет-Варна създава постоянна комисия “Транспорт” и избира за 
председател на комисията Иван Николов Луков. 
 /за-44, против-0, въздържали се-2/ 

 
 

Борислав ГУЦАНОВ 
Право на отговор само.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Заповядайте.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Групата на БСП, ако ви направи впечатление гласувахме в по-

голямата част “за”, тъй като се радваме, че не беше Марио Шиваров 
предложен, както бяха първоначалните виждания по темата. Така че добре, 
че извървяхте такъв път.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Други предложения. Не виждам. Който е съгласен това да бъде 

съставът на постоянната комисия по “Транспорт”, моля да гласува.  
 
19-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Транспорт” 
следните общински съветници: 
Аврам Иванов Тодоров 
Борислав Гуцанов Гуцанов 
Желез Николов Железов 
Жельо Петров Алексиев 
Ивайло Христов Митковски 
Иван Николов Луков 
Марио Димитров Шиваров 
Павел Алексеев Христов 
Петър Димитров Тодоров 

/за-46, против-0, въздържали се-0/ 

 
20-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Обществен ред и сигурност” и 
избира за председател на комисията Станислав Темелков Димитров. 



 /за-41, против-0, въздържали се-4/ 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Трима човека, достатъчно за сформиране на комисия. Колеги, който 

е съгласен с така предложения състав на комисията, моля да гласува.  
 
 20-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Обществен ред и 
сигурност” следните общински съветници:  
Пламен Иванов Георгиев 
Пламен Цветанов Градинаров 
Станислав Темелков Димитров 

/за-46, против-0, въздържали се-0/ 

 

 Николай АПОСТОЛОВ 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна създава постоянна комисия “Наука и образование” и избира за 
председател на комисията Славчо Славов Славов. 

Г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Колеги, нямаме нищо против г-н Славов лично, обаче не може в 

залата да имаме доц. Медиха Хамза, в залата да бъде г-жа Юнакова – 
директора на едно от най-големите училища, бивш районен кмет, 27 
години в областта на образованието и ние да предлагаме Славчо Славов. 
Моля ви. Вижте каква е реалната обстановка, ясно е, че ги имате гласовете, 
но кое е най-подходящото за града при наличието на такива съветници 
получили толкова много награди в областта на висшето образование, 
средното образование, награди по наука и да предлагаме такова нещо. 
Мисля, че не е най-разумното. С изключение и уважение към г-н Славов, 
не е лично към него, но при наличие на други колеги с такива възможности 
в тази област, не е разумно това, което се прави. Затова много ви моля 
помислете. Няма как да направим предложение, поради една много проста 
причина, ясна е машината за гласуване каква е и е ясно по какъв принцип 
се правят. Реално е на първа или втора сесия да правим такава ясна 
опозиция. По-добре е да се сформират нещата и да си говорим тогава в 
зала, кое и как трябва да се прави. Да има някакъв консенсус, когато се 
коментират поне комисиите. Затова така казахме за Марио Шиваров, 



затова сега ви предлагаме, като ясно мнозинство, което сте се определили 
всички в залата да погледнете по-разумно при други съветници, които ги 
има. Споменах ви двама колеги, които са пределно ясни в града, в областта 
…  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
… Отново питам. Има ли предложение за друга кандидатира? Г-н 

Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Ако това ви улеснява, аз ще направя отвод на г-н Славов, за да се 

помисли дали това е най-разумното. Не считам, че това трябва да бъде за 
начало на сесия. Така че, това не е разумно от каквато и да е страна. Или да 
поискам 15 мин. почивка сега, за да се мисли. Вие сте председател на този 
съвет, Вие имате мнозинството, помислете, може или не може. Ако няма, 
моля, подлагайте го на гласуване и да вървим напред.  

 
Николай АПОСТОЛОВ  
Подлагаме на гласуване, колеги. Който е съгласен с така направеното 

предложение Общински съвет - Варна да създаде постоянна комисия 
“Наука и образование” и да избере за неин председател г-н Славчо Славов, 
моля да гласува.  

 
21-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Наука и образование” и избира за 
председател на комисията Славчо Славов Славов. 
 /за-31, против-2, въздържали се-8/ 

 
 
Някой, който да е пропуснал да заяви желание за участие? Не 

виждам. Който е “за” така предложения състав на комисията, моля да 
гласува.  

 
21-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Наука и 
образование” следните общински съветници: 
Анелия Димитрова Клисарова 
Йорданка Василева Юнакова 
Костадин Тодоров Костадинов 



Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Николай Георгиев Стоянов 
Пламен Иванов Георгиев 
Славчо Славов Славов 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
22-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Младежки дейности и спорт ” и 
избира за председател на комисията Костадин Тодоров Костадинов. 
 /за-39, против-1, въздържали се-4/ 
 
 22-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Младежки дейности 
и спорт” следните общински съветници:  
Аврам Иванов Тодоров 
Ивайло Христов Митковски 
Костадин Тодоров Костадинов 
Николай Красимиров Георгиев 
Павел Алексеев Христов 
Светлана Иванова Такева 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

23-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” и избира за председател на комисията 
Николай Красимиров Георгиев 
 /за-44, против-0, въздържали се-4/ 
 
 23-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Европейски въпроси 
и международно сътрудничество” следните общински съветници:  
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 



Даниела Стефанова Иванова-Димова 
Добромир Йорданов Джиков 
Николай Красимиров Георгиев 
Пламен Иванов Георгиев 
Станислав Георгиев Иванов 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

24-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Правна комисия” и избира за 
председател на комисията Юлияна Атанасова Боева. 
 /за-37, против-0, въздържали се-7/ 
 

24-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Правна комисия” 
следните общински съветници:  
Валентина Вичева Софрониева 
Миглен Георгиев Тодоров 
Тодор Иванов Балабанов 
Юлияна Атанасова Боева 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 

 

25-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Култура и духовно развитие” и 
избира за председател на комисията Даниела Стефанова Иванова-Димова. 
 /за-47, против-0, въздържали се-1/ 
 
 25-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Култура и духовно 
развитие” следните общински съветници: 
Даниела Стефанова Иванова-Димова 
Димитър Иванов Чутурков 
Лидия Велик Маринова 



Лидия Дунова Петкова 
Петър Николаев Липчев 
Славчо Славов Славов 
Светлана Иванова Такева 
Снежана Николова Донева 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 

 

26-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава временна  комисия “Опазване и възпроизводство на 
околната среда” и избира за председател на комисията Николай Купенов 
Пашов. 
 /за-43, против-0, въздържали се-0/ 
 
 26-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на временна комисия “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” следните общински съветници:  
Владимир Велчев Тонев 
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 
Даниела Стефанова Иванова-Димова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Димитър Иванов Чутурков 
Добромир Йорданов Джиков 
Желез Николов Железов 
Жельо Петров Алексиев 
Иван Николов Луков 
Лидия Велик Маринова 
Людмил Стефанов Цветков 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Миглен Георгиев Тодоров 
Николай Георгиев Стоянов 
Николай Красимиров Георгиев 
Николай Купенов Пашов 
Петър Николаев Липчев 
Пламен Иванов Георгиев 
Ради Димитров Радев 
Славчо Славов Славов 



Светлана Иванова Такева 
Станислав Темелков Димитров 
Тодор Иванов Мутафов 
Христо Атанасов Атанасов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Юлияна Атанасова Боева 
Янко Петров Станев 

/за-48, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

27-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава временна комисия “Борба с корупцията и 
корупционните практики” и избира за председател на комисията Петър 
Николаев Липчев. 
 /за-45, против-0, въздържали се-0/ 
 
 27-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на временна комисия “Борба с корупцията и 
корупционните практики” следните общински съветници:  
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Добромир Йорданов Джиков 
Жельо Петров Алексиев  
Ивайло Симеонов Бояджиев 
Иван Николов Луков 
Петър Николаев Липчев 
Пламен Иванов Георгиев 
Станислав Темелков Димитров 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 

 

28-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава временна комисия “Структури и общинска 



администрация” и избира за председател на комисията Снежана Николова 
Донева. 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 
 28-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на временна комисия “Структури и 
общинска администрация” следните общински съветници:  
Валентина Вичева Софрониева 
Владимир Велчев Тонев 
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 
Даниела Стефанова Иванова-Димова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Димитър Иванов Чутурков 
Добромир Йорданов Джиков 
Иван Николов Луков 
Илия Христов Кафалийски 
Йорданка Василева Юнакова 
Костадин Тодоров Костадинов 
Лидия Велик Маринова 
Людмил Стефанов Цветков 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Миглен Георгиев Тодоров 
Николай Георгиев Стоянов 
Николай Недков Недков 
Петър Димитров Тодоров 
Петър Николаев Липчев 
Пламен Иванов Георгиев 
Ради Димитров Радев 
Светлана Иванова Такева 
Славчо Славов Славов 
Снежана Николова Донева 
Станислав Георгиев Иванов 
Станислав Темелков Димитров 
Таня Петкова Парушева 
Тодор Иванов Мутафов 
Христо Атанасов Атанасов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Юлияна Атанасова Боева 
Янко Петров Станев 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 



29-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава временна комисия “Изработването на проект за 
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и избира за 
председател на комисията Аврам Иванов Тодоров. 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 
 29-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на временна комисия “Изработването на 
проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
следните общински съветници:  
Аврам Иванов Тодоров 
Валентина Вичева Софрониева 
Владимир Велчев Тонев 
Гергана Желязкова Славова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Димитър Иванов Чутурков 
Костадин Тодоров Костадинов 
Миглен Георгиев Тодоров 
Светлана Иванова Такева 
Славчо Славов Славов 
Таня Петкова Парушева 
Тодор Иванов Мутафов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Янко Петров Станев 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

30-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка 
с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия 
“Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” и избира за 
председател на комисията Николай Недков Недков. 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 
 



 30-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка 
с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия 
“Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” следните 
общински съветници:  
Гергана Желязкова Славова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Николай Недков Недков 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.4, 
ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл.17, 
ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и по предложение на Кмета на Община Варна вх.№ РД11-
9302/195/15.11.2011 г., Общински съвет-Варна създава Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол и избира за председател 
Теодора Трендафилова. 

Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.  

 
31-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка 
с чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и 
чл.17, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и по предложение на Кмета на Община Варна вх.№ РД11-
9302/195/15.11.2011 г., Общински съвет-Варна създава Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол и избира за председател 
Теодора Трендафилова, Николай Стоянов за заместник-председател и 
Димитър Кискинов за секретар. 

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



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Кратко разяснение. Тази комисия се предлага в състав по нейния 

устройствен правилник да бъде от 18 общински съветници и трима от 
администрацията. Секретарят е задължително да бъде от администрацията, 
затова прочетохме така предложението. Председателят на комисията по 
предложението на кмета е да бъде досегашния председател на комисията, 
г-жа Трендафилова. Ние предлагаме от състава на Общинския съвет за 
заместник-председател г-н Николай Стоянов.  

Следващото предложение, да изберем състав на комисията. Затова си 
позволих да дам това разяснение, тъй като там ще прочета трима човека от 
администрацията и 18 човека, които са от квотата на Общинския съвет.  

До тук са 15. Идеята, която беше предложена е от всички групи 
общински съветници да има квотно представителство по трима души. Кой 
не е предложил свой представител за комисията? Кои са вашите хора? 
Как? Г-жа Галина Крайчева Иванова, като 16-то предложение. И още две. 
Колеги, двама желаещи за членове на комисията. Адвокат Софрониева, 
желаещ. Ради Радев. Други желаещи? Д-р Митковски.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Предлагам г-жа Донева.  
 
Николай АПОСТОЛОВ  
Вашата група колко човека има? Не, не, колко човека са предложили 

за състав на комисията. Колко човека сте предложели? Двама ли до тук? И 
Снежана Донева. И кой е третият? Кафалийски. И г-н Ради Радев? Колеги, 
попълнихме по моята номерация съставът. 

Други предложения? Не виждам. Който е “за” така предложения 
състав ... Извинявам се г-н Джиков. Г-н Ради Радев е 18-ти в комисията и 
си направи отвод, на негово място Галина Крайчева. Колеги, поправихме я 
тази грешка.  Който е “за” така предложения състав на комисията, моля да 
гласува.  

 
31-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 от Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол и чл.17, ал.4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет - Варна избира за членове на Комисията по приватизация 
и следприватизационен контрол, както следва: 

- от администрацията 
1.Теодора Трендафилова - председател 
2. Димитър Кискинов - секретар 
3. Анелия Добринова 



 
- от Общински съвет 

1.Николай Георгиев Стоянов – заместник-председател 
2.Дилбер Ахмедова Вейсалова 
3.Ивайло Христов Митковски 
4.Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
5.Петър Николаев Липчев 
6.Станислав Георгиев Тодоров 
7.Таня Петкова Парушева 
8.Тодор Иванов Мутафов 
9.Христо Атанасов Атанасов 
10.Цветелина Тодорова Тънмазова 
11.Илия Христов Кафалийски 
12.Снежана Николова Донева 
13.Борислав Гуцанов Гуцанов 
14.Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
15.Йорданка Василева Юнакова 
16.Станислав Георгиев Иванов 
17.Иван Николов Луков 
18.Димитър Иванов Чутурков 
 /за-40, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Следващата комисия, местна комисия по Закона за уреждане на 

жилищните въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове.  
Трима представители на общинската администрация. Мнения и 

съображения, колеги. Това е специализирана комисия по този закон. Който 
е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  

 
 
32-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона 

за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
спестовни влогове /ЗУЖВГМСВ/ и чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане 
на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
спестовни влогове и във връзка с писмо вх. № ОС11-0300/2/09.11.2011 год. 
от Изпълнителния директор на Националния компенсационен жилищен 
фонд при Министерския съвет на Република България, Общински съвет-
Варна решава местната комисия по Закона за уреждане на жилищните 
въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове  /ЗУЖВГМСВ/ да 
се състои от 5 членове, от които 3-ма представители на общинската 
администрация и 2-ма представители на Общинския съвет. 

/за-47, против-0, въздържали се-0/ 



 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Второ. Общински съвет-Варна утвърждава следния състав на 

комисията и възлага на председателя на комисията да уведоми 
управителния съвет на националния компенсационен жилищен фонд за 
определения състав на местната комисия за утвърждаването и 
обнародването му в Държавен вестник.   

Мнения и съображения тук, колеги. Не виждам. Който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува.  

 
32-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона 

за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
спестовни влогове /ЗУЖВГМСВ/ и чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане 
на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
спестовни влогове, Общински съвет-Варна утвърждава следния състав на 
комисията: 

1. Донка Анастасова Недялкова – Председател /главен експерт 
служба „Жилищно-спестовни влогове”/ 

2.  Стефка Георгиева Господинова – член /експерт/ 
3. Ева Георгиева Манолова – член /експерт/ 
4. Павел Алексеев Христов – член /общ. съветник/ 
5. Ивайло Христов Митковски – член /общ. съветник/ 

Възлага на Председателя на комисията да уведоми Управителния 
съвет на Националния компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ за 
определения състав на местната комисия за утвърждаването и 
обнародването му в „Държавен вестник”. 
 /за-41, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
Следващата специализирана комисия е наблюдателната комисия, по 

чл. 170 от Закона изпълнение на наказанията и задържане под стража. 
Проекта за решение, който тук трябва да обсъдим и да приемем е следният: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общински съвет – 
Варна утвърждава състав на Наблюдателната комисия. 

Тодор Балабанов си направи отвод. Кой беше на негово място? 
Пропуснали са да ми запишат. Не разбрах. Така. И има още една празна 
позиция, в предвид това, че комисията е в състав от четирима члена. 
Слушам предложения, колеги. Д-р Станев – едно предложение за 
наблюдателната комисия. Колеги, ще го изчета отново, за да се 
концентрираме.   



Други мнения, предложения, съображения. Не виждам. Който е “за” 
така направеното предложение, моля да гласува.  

 
 
33-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от 

Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общински 
съвет – Варна утвърждава състав на Наблюдателната комисия, както 
следва: 

1. Димитър Иванов Чутурков - председател 
2. Желез  Николов Железов - член 
3. Тодор Иванов Балабанов - член 
4. Илия Христов Кафалийски - член 

 /за-45, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
Колеги, преминаваме към следващата точка от приетият дневен ред.  
 
 



IV.  
 

По точка четвърта от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Избор на представители на Община Варна във 
„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, „Спортен комплекс 
Варна” АД, „Овергаз Изток” АД, “Варна Ефкон”ООД.  
 Упълномощаване на представителя на Община Варна във 
„Водоснабдяване и канализация  - Варна” ООД във връзка с 
провеждане на Общо събрание на дружеството. 
 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Първият проект за решение касае дружеството “Водоснабдяване и 
канализация - Варна” ООД. Проекта за решение, който тук предлагам на 
вашето внимание е: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като представител на Община Варна в Общото събрание на 
“Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД Красимир Минков Маринов 
и избира за свой представител Николай Георгиев Стоянов. 
 Други мнения, съображения и предложения. Не виждам. Колеги, 
който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 43; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Следващият проект за решение е малко по-дълъг, с оглед постъпилата 
покана от дружеството за участие в общо неприсъствено заседание и за 
гласуване по три точки от дневния ред на това неприсъствено заседание. Те 
са ви размножени, аз просто трябва да ги прочета. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с покана вх. № 
РД11-2600/1994/07.11.2011 г. от управителя на „ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, Общински съвет - Варна упълномощава 
представителя на съдружника Община Варна - общинския съветник 
Николай Георгиев Стоянов, да участва в Общото събрание на 
съдружниците на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” 
ООД, което ще се проведе неприсъствено и да отрази писмено начина си 
на гласуване по посочените в предварително обявения дневен ред точки, да 
се подпише, и да изпрати писмото най-късно до 21.11.2011 г., като има 
следните правомощия: 



ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на 
контрольора на „ Водоснабдяване и Канализация-Варна” ООД” - Да 
подпише и да гласува '' за'' освобождаване от длъжност контрольора 
на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД Боряна 
Петкова Ботева; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Избор на нов контрольор на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” – Да подпише и да 
гласува '' за'' избор за нов контрольор на дружеството лицето, 
предложено от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, представляващ държавата, в качеството му на 
съдружник, и определя възнаграждението му съгласно предложението 
на Министъра на регионалното развитие и благоустройството; 
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Упълномощаване на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане 
на контрола на „ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД 
с новоизбрания контрольор” – Да подпише и да гласува '' за'' 
упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството да сключи договор за възлагане на контрола на 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА ” ООД с 
новоизбрания контрольор.                 
 Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 41; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Следващото дружество е “Спортен комплекс-Варна” АД. Смяната на 
въпросните представители на Община Варна се налага от факта, че колегите 
общински съветници, които досега бяха представители не са в новият 
Общински съвет.  
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като представител на Община Варна в Общото събрание на 
“Спортен комплекс - Варна” АД Красимир Тодоров Узунов и избира за 
свой представител Валентина Вичева Софрониева. 
 Мнения и съображения. Не виждам. Който е “за” така направеното 
предложение, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като представител на Община Варна в Общото събрание на 
“Овергаз Изток” АД Драгомир Демиров Дончев и избира за свой 
представител Петър Николаев Липчев. 
 Други мнения и съображения. Не виждам. Който е “за” така 
направеното предложение, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 44; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като представител на Община Варна в Общото събрание на 
“Варна Ефкон” ООД Николай Филев Джагаров и избира за свой 
представител Ради Димитров Радев. 
 Други мнения, съображения, предложения. Не виждам. Който е ... 
Има предложение. Заповядайте г-н Липчев.  
 
 Петър ЛИПЧЕВ 
 Предлагаме Владимир Тонев от нашата група. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 “Християнски патриотичен съюз” предлагат Владимир Тонев. Други 
предложения. Г-н Ради Радев. Ето това е джентълменско. Други 
предложения има ли? Не виждам. Проекта за решение е следният.  
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като представител на Община Варна в Общото събрание на 
“Варна Ефкон” ООД Николай Филев Джагаров и избира за свой 
представител Владимир Велчев Тонев. 
 

Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Адвокат-довереника поиска думата. Заповядайте на микрофона.  
 
 Деяна СТЕФАНОВА 
 Уважаеми общински съветници, доколкото избора на представители 
на Общината изисква поименно гласуване, се налага да ви помоля да 



повторите гласуването, тъй като е гласувано явно, обикновено. Необходимо 
е поименно гласуване на последните решения за смяна на представителите 
на Община Варна в дружествата. Това е изрично изискване на ЗМСМА. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Колеги, човешко е да се сбърка. Нека влезем в положение на адвокат-
довереника. Има предложение, понеже основанията са едни и същи да 
изчетем предложенията и да ги гласуваме анблок. Имате ли други 
предложения? Не виждам. Който е “за” така направеното предложение, 
моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 46; против - 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 
 
 Колеги, за да сме коректни ще го изчета, ще помоля за малко 
търпение.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници -48 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

34-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД Красимир 
Минков Маринов и избира за свой представител Николай Георгиев 
Стоянов. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-48, против-0, въздържали се-0, отсъстват-3/ 

 
 
35-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № РД11-2600/1994/07.11.2011 г. от управителя на „ 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, Общински 
съвет - Варна упълномощава представителя на съдружника Община Варна 
- общинския съветник Николай Георгиев Стоянов, да участва в Общото 
събрание на съдружниците на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-
ВАРНА” ООД, което ще се проведе неприсъствено и да отрази писмено 



начина си на гласуване по посочените в предварително обявения дневен 
ред точки, да се подпише, и да изпрати писмото най-късно до 21.11.2011 г., 
като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на 
контрольора на „ Водоснабдяване и Канализация-Варна” ООД” - Да 
подпише и да гласува '' за'' освобождаване от длъжност контрольора 
на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД Боряна 
Петкова Ботева; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ Избор на нов контрольор на 
дружеството и определяне на възнаграждението му” – Да подпише и да 
гласува '' за'' избор за нов контрольор на дружеството лицето, 
предложено от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, представляващ държавата, в качеството му на 
съдружник, и определя възнаграждението му съгласно предложението 
на Министъра на регионалното развитие и благоустройството; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Упълномощаване на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 
договор за възлагане на контрола на „ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД с новоизбрания контрольор” – Да 
подпише и да гласува '' за'' упълномощаване на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за 
възлагане на контрола на „ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
– ВАРНА ” ООД с новоизбрания контрольор.                                    

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-48, против-0, въздържали се-0, отсъстват-3/ 

 
 

36-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “Спортен комплекс - Варна” АД Красимир Тодоров Узунов и 
избира за свой представител Валентина Вичева Софрониева. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-48, против-0, въздържали се-0, отсъстват-3/ 

 
 

37-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “Овергаз Изток” АД Драгомир Демиров Дончев и избира за 
свой представител Петър Николаев Липчев. 



/Резултати от поименно явно гласуване 
за-48, против-0, въздържали се-0, отсъстват-3/ 
 

 

38-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна освобождава като представител на Община Варна в Общото 
събрание на “Варна Ефкон” ООД Николай Филев Джагаров и избира за 
свой представител Владимир Велчев Тонев. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-48, против-0, въздържали се-0, отсъстват-3/ 

  
 
 
 Преминаваме към следващата точка от дневния ред, колеги. Точка 
пета.   
 
   



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Вземане на решение за телевизионно излъчване на 
заседанията на Общински съвет-Варна. 
 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Проекта за решение, който предлагаме на вашето внимание е следния: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  ЗМСМА и чл. 49 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава прякото излъчване на заседанията на 
Общински съвет-Варна да бъде в ефира на Телевизия “Черно море”, при 
заплащане на 600 /шестстотин/ лева, без включен ДДС, на ден за 
излъчване. Разходът да е за сметка на Общински съвет-Варна. 
 Мнения и съображения. Колеги, поименно гласуване.  
 

Общ брой присъстващи общински съветници -48 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

39-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  ЗМСМА и чл. 49 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава прякото излъчване на заседанията на 
Общински съвет-Варна да бъде в ефира на Телевизия “Черно море”, при 
заплащане на 600 /шестстотин/ лева, без включен ДДС, на ден за 
излъчване. Разходът да е за сметка на Общински съвет-Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-47, против-1, въздържали се-0, отсъстват-3/ 

 
 Последната точка от дневния ред, колеги, точка шест.  



VI.  
 

По точка шеста от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Изменение на т. 8.4 от решение №3542-4/38/20.09.2011 
г. на Общински съвет-Варна. 
  

    Докл.: Ив.Митковски-общински съветник 
 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Давам думата на д-р Митковски.  
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Уважаеми г-н председател, колеги. Във връзка с отсъствието на член 
от комисията на датата за провеждане на събеседване с кандидатите 
допуснати до третия тур за избор на управител на онко болницата. 
Предлагам промяна в решение на Общинския съвет, а именно:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от 
Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения издадена от Министъра на 
здравеопазването - §1а от Заключителните разпоредби и чл. 22, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет - 
Варна, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
лечебно заведение “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД 
предвид това, че Ивайло Бояджиев - член на комисията за провеждане на 
конкурса, избрана с Решение № 3543-4-1  по Протокол №  38 от 20. 09. 
2011 г. на Общински съвет - Варна, на определената дата за събеседване с 
кандидатите - 22.11.2011г. ще отсъства от страната,  Общински съвет – 
Варна реши: 

Променя т. 8.4 от горепосоченото решение  както следва: 
„Събеседването с кандидатите за управител на “Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна” ЕООД да се проведе в стаята на общинския съветник, 
на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43 на 28.11.2011 г. от 9.00 часа”.  

На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение 
на горното решение, поради факта, че отсъствието на член на комисията 
сериозно би затруднило нейната работа и би осуетило избора на управител 
на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД, от което би 



последвала значителна и трудно поправима вреда с оглед специфичните 
функции на лечебното заведение. 
 
 Николай АПОСТОЛОВ 
 Мнения и съображения, въпроси към д-р Митковски? Не виждам. И 
това решение е поименно, колеги. 
 Колеги, докато броят гласовете, понеже изчерпваме дневния ред ще 
помоля избраните заместник-председатели да се видим за една минутка 
след края на заседанието.  
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -48 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

40-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 
от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения издадена от Министъра на 
здравеопазването - §1а от Заключителните разпоредби и чл. 22, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет - 
Варна, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в 
лечебно заведение “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД 
предвид това, че Ивайло Бояджиев - член на комисията за провеждане на 
конкурса, избрана с Решение № 3543-4-1  по Протокол №  38 от 20. 09. 
2011 г. на Общински съвет - Варна, на определената дата за събеседване с 
кандидатите - 22.11.2011г. ще отсъства от страната,  Общински съвет – 
Варна реши: 

Променя т. 8.4 от горепосоченото решение  както следва: 
„Събеседването с кандидатите за управител на “Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна” ЕООД да се проведе в стаята на общинския съветник, 
на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43 на 28.11.2011 г. от 9.00 часа”.  
 

40-6-2. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително 
изпълнение на горното решение, поради факта, че отсъствието на член на 
комисията сериозно би затруднило нейната работа и би осуетило избора на 
управител на “Специализирана болница за активно лечение на 



онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД, 
от което би последвала значителна и трудно поправима вреда с оглед 
специфичните функции на лечебното заведение. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-48, против-0, въздържали се-0, отсъстват-3/ 
 
 
 Колеги, благодаря ви за конструктивната работа. Поради изчерпване 
на дневния ред на Второто заседание на Общински съвет-Варна, закривам 
неговата работа и ви пожелавам приятна почивка.  
 

  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ВАРНА 

 
_______________/Н.АПОСТОЛОВ/ 

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

    СЪГЛАСУВАЛ 
 

_______________/адв.Д.СТЕФАНОВА/ 
   
   
 
  
  

  
 
    


