П Р О Т О К О Л
№1
Първото заседание на Общински съвет – Варна се проведе на
09.11.2015 г. (понеделник) от 09:00 ч. до 12:30 ч.
По уредбата звучи „Ода на радостта“ и химна на Република
България.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Можем ли да започнем, колеги?
Уважаеми г-н Портних, уважаеми кметове на райони на Община
Варна, уважаеми кметове на населени места в Община Варна, уважаеми
господа общински съветници, уважаеми съграждани. Разрешете ми от
името на общинското ръководство и лично от свое име, от цялата
общинска администрация да поздравя всички новоизбрани на съответните
длъжности с успеха, който постигнахте разбира се по време на изборите. И
в тази връзка да ви пожелая, защото този избор е отговорност – преди
всичко много здраве, много воля, упоритост, много настойчивост за
реализиране на целите, на задачите, на цялостната програма, която имате
за постигане на успехи в Община Варна. Не се съмнявам, убеден съм, че
тази програма, която имате е свързана с реализация на много, много добри
постижения за доброто на гражданите на Община Варна. За постигане на
град в модерна европейска инфраструктура, град с добра жизнена среда, с
привлекателен за инвестиции, който да може да предлага добри
възможности за инвестиции. За реализация на тази, въобще на тези идеи
вие ще срещнете по пътя си разбира се много трудности, убеден съм, но за
по-висока ефективност в работата си в общинския съвет желая на всички
новоизбрани преди всичко взаимодействие, висока компетентност, високо
професионализъм, за да може да бъдат изпълнени всички цели, всички
задачи и всички политики, които следва да бъдат осъществени в социално
– икономическия живот на Община Варна. На добър час в реализацията на
вашите програми, много, много успехи за доброто на гражданите на град
Варна. Благодаря ви за вниманието.
/аплодисменти/
А сега разрешете ми да предоставя думата на председателя на
Общинската избирателна комисия – г-н Велин Жеков за връчване на
удостоверенията на избраните общински съветници и кметове. Г-н Жеков,
заповядайте.

Велин ЖЕКОВ
Уважаеми дами и господа, с решение № 392 на Общинската
избирателна комисия за обявени за избрани за общински съветници са
обявени следните кандидати. По азбучен ред, моля заповядайте.
СПИСЪК
на общинските съветници, мандат 2015 - 2019 г.,
положили клетва на 09.11.2015 г.
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Антоан Николаев Влаев
Антоанета Здравкова Цветкова
Антраник Левон Шакариян
Божидар Костадинов Чапаров
Бонка Величкова Банкова
Борислав Гуцанов Гуцанов
Борислав Пламенов Нанков
Валентин Петров Станев
Веселин Божимиров Ангелов
Ганчо Маринов Ганев
Григор Асенов Григоров
Данаил Стоянов Папазов
Даниела Стефанова Иванова - Димова
Димитър Анастасов Карбов
Димитър Господинов Колев
Добромир Йорданов Джиков
Ивайло Симеонов Бояджиев
Ивайло Христов Митковски
Иван Димов Иванов
Иво Славеев Иванов
Калин Светославов Калевски
Калина Вълчева Пеева
Кирил Георгиев Георгиев
Костадин Тодоров Костадинов
Красен Гошев Иванов
Лидия Велик Маринова
Людмила Николаева Колева - Маринова
Марица Димитрова Гърдева
Мартин Йорданов Марков
Мартин Петров Андонов
Мартин Светлозаров Байчев
Милена Димитрова Георгиева
Милена Славова Димова
Надя Иванова Георгиева
Неджиб Ремзиев Неджибов
Николай Красимиров Георгиев
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Николай Стоянов Малев
Пейчо Иванов Бюлбюлев
Петър Николаев Липчев
Сали Мустафа Исеин
Светлан Костов Златев
Славчо Славов Славов
Станислав Георгиев Иванов
Стен Иванов Лазаров
Тодор Иванов Балабанов
Христо Атанасов Атанасов
Христо Бойчев Боев
Чавдар Веселинов Трифонов
Юлияна Атанасова Боева
Янко Петров Станев
Януарий Марков Вичев

Костадин Костадинов по уважителни причини не присъства на
днешното заседание - ще положи клетва на следващото.
Давам думата на областния управител – г-н Пасев.
Стоян ПАСЕВ
Добър ден и от мен. Скъпи съграждани ... Така чува ли се? Скъпи
съграждани това са хората, на които разчитаме през следващия мандат,
така че нека да ги аплодираме още веднъж.
/аплодисменти/
По силата на закона на мен се пада честта да чета клетвата. Днес е
техния ден, така че ще бъда съвсем кратък. Призовавам всички вас за
идеологичност в разрешаване на ежедневните казуси. Идеологичност до
толкова, че първо – желание, мое лично, да не връщам нито едно решение
на общинския съвет. Навлизаме в наистина важен период, толкова важен,
че не можете и да си представите. Всичко го знаете, но още веднъж да го
припомним – следващия период е изключително важен не само за Варна,
но и за цялата държава, в аспект че 2014 – 2020 г. е последния шанс, в
който можем да участваме активно в Европейския съюз под формата на
европрограми. Знаете, че без пари нищо не става, така че ще моля наистина
за идеологично разрешаване на въпросите и ви пожелавам след края на
мандата всички да ви ръкопляскаме така, както днес ви ръкопляскаме в
началото на мандата.
/аплодисменти/
Нека да получите благодарността на всички избиратели ваши.

Пристъпвам към клетвата. Тъй като имаме и районни кметове, и
голям кмет, повтаряте бавно 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 Варненската община и да
работя за тяхното благоденствие. Заклех се!“
/аплодисменти/
Да се придържаме към сценария, и аз го имам. Браво на режисьора –
все едно съм на филм.
Сега моля всички да подпишат клетвените листи, поименно, един по
един.
/всички общински съветници по азбучен ред подписват клетвените
листи/
Велин ЖЕКОВ
Уважаеми дами и господа, преминаваме към следващата част –
връчване на удостоверения на избраните кметове на кметства. Моля да
заповядат на трибуната.
Списък на
кметовете на кметства към Община Варна, мандат 2015 - 2019 г.,
положили клетва на 09.11.2015 г.
1. Демир Дончев Георгиев – кмет на кметство Тополи
2. Гергана Добрева Петкова – кмет на кметство Казашко
3. Светослав Асенов Райков – кмет на кметство Каменар
4. Николай Стефанов Йорданов – кмет на кметство Звездица
5.Марияна Петрова Полихронова – кмет на кметство Константиново
/аплодисменти/
Списък на
кметовете на райони при Община Варна, мандат 2015 - 2019 г.,
положили клетва на 09.11.2015 г.
1. Георги Савов Недев – кмет на район „Одесос“
2. Петя Тодорова Проданова – кмет на район „Приморски“
3. Христо Видолов Христов – кмет на район „Младост“
4. Николай Димитров Костадинов – кмет на район „Владислав
Варненчик“
5. Калина Димитрова Белмезова – кмет на район „Аспарухово“

/аплодисменти/
Моля г-н областния управител на трибуната.
Стоян ПАСЕВ
Само две думи преди клетвата – искам да знаете всички, че
отговорността, която поемате е толкова голяма, че не можете и да си
представите. Трябва да оправдаете доверието на тези ваши избиратели.
Знаете, че вратата на Областна управа е винаги отворена не само за вас, и
за общинския съвет. Така че каквото мога ще съдействам. Искам да
работите в тясно сътрудничество с целия бизнес, с нестопанските
организации и с всички ваши избиратели. Пожелавам ви успешен мандат.
Моля да станете, пак ще има клетва.
„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 Варненската община и да
работя за тяхното благоденствие. Заклех се!“
Така е написана клетвата на община, но понеже има райони.
/аплодисменти/
/избраните кметове на райони и на населени места подписват
клетвените листи/
Велин ЖЕКОВ
Моля на трибуната да дойде г-н Иван Николаев Портних – избран за
кмет на Община Варна.
Стоян ПАСЕВ
Г-н Портних, само две пожелания: много вдигнахте летвата с това,
което сторихте предния мандат, така че очакванията за следващия от
всички нас – Вашите избиратели, са два пъти по-големи.
/аплодисменти/
Успешен мандат и на Вас.
„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 Варненската община и да
работя за тяхното благоденствие. Заклех се!“
/аплодисменти/

/Г-н Портних подписва клетвения лист.
Г-н Стоян Пасев удостоява кмета с кметската огърлица и му
връчва почетната книга и символичния ключ на град Варна под съпровода
на „Многая лета“./
Давам думата на г-н Портних, кмет на град Варна.
Иван ПОРТНИХ
Благодаря. Уважаеми дами и господа общински съветници,
уважаеми съграждани. Преди две години бях тук на тази трибуна пред вас,
встъпвайки в частичен двугодишен мандат. Тогава кратичко обещах много
работа. Успяхме да наложим ударно темпо на промяна града ни,
получихме оценката на хората на изминалите избори. Затова днес отново
съм тук. Благодаря за подкрепата и за доверието. Тази подкрепа е и силно
мотивираща, но и силно задължаваща. Вярвам, че заедно ще можем да
направим така, че през следващите години този темп на работа, който
демонстрирахме не само да го запазим, а и да го увеличим в много повисока степен. И след изборно продължава града да се променя. Ремонти
вървят и на „Януш Хуниади“, и на „8-ми Приморски полк“, и във
„Виница“, линейния ускорител скоро ще заработи, регионалното депо вече
е готово за откриване, „Иван Церов“ е готов почти, и т.н., и т.н. Списъкът е
дълъг. Предизвикателствата са ясни, ясно сме анонсирали приоритетите ни
в следващия мандат. Вярвам, че с конструктивен диалог и без много
политиканстване, и с много работа всъщност ще направим това, което
обещахме, а именно промяната да стигне до всеки варненец, до неговия
блок, до неговия вход, до неговия дом. Пожелавам ви един успешен мандат
и дано след четири години да можем спокойно да кажем, че сме работили и
сме постигнали тези резултати, които сме обещали. Успех, за доброто на
варненци и за просперитета на Варна. Благодаря ви.
/аплодисменти/
Велин ЖЕКОВ
Моля кметовете да си разпишат клетвените листи.
Стоян ПАСЕВ
Давам думата на отец Дончо, представител на Метрополията за
поздравителен адрес.
Отец ДОНЧО
До г-н Иван Портних, кмет на Община Варна – Уважаеми г-н
Портних, Епархийското ръководство на Варненска и Великопреславска
Света Митрополия сърдечно Ви поздравява с преизбирането Ви за кмет на
град Варна. Все сърдечно Ви пожелаваме да бъдете ценен от всички, които

имат възможността да общуват с Вас и да Ви подкрепят в нелекия път,
който Ви предстои. Молитстваме за Вас и в бъдеще да бъдете винаги под
благослова на всемогъщия Господ и наш спасител Исус Христос, да сте
здрав, духовно бодър и вътрешно удовлетворен от работата в полза на град
Варна и жителите му. Най-сърдечно Ви пожелаваме още дълги години
Светия дух щедро да осенява сърцето, разума и волята Ви за всеотдайно
служение. Призоваваме над Вас Божието благословение и оставаме с
уважение към високо отговорното Ви служение. Варненски и
Великопреславски митрополит Йоан.
/аплодисменти/
Стоян ПАСЕВ
По силата пак на закона и на традицията, ЗМСМА – откривам
първата сесия с една единствена точка: избор на председател.
Давам думата на най-възрастния общински съветник – г-н Ганев.
Моля да откриете и да председателствате сесията.
/аплодисменти/

І.
ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Варна.
Ганчо ГАНЕВ
Ваше преосвещенство, уважаеми г-н областен управител, уважаеми
г-н Портних, уважаеми колеги, дами и господа. В края сме на
тържествената част на нашето първо заседание и искам да ми позволите да
изразя желанието на общия ни стремеж да работим в името на нашия град
и достойно да защитим името си в България и Обединена Европа.
Дава думата на желаещите представители на политически партии и
коалиции да направят приветствени слова.
/аплодисменти/
Има ли желаещи ли няма? .. Не виждам желаещи. Благодаря.
Сега, за да изберем общинския председател моля тези, които са
смесени с колегите да излязат малко назад, а ние да си изберем двама,
които ще преброяват гласовете.
Двама общински съветници, които ще изберем за преброители за
гласуване. … Има ли предложения? … Г-н Станев, имате ли предложение?
… Моля да уточним, че към настоящия момент ще се ръководим от
разпоредбите на действащия Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, 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.
Така, чухте правилника, а сега да преминем тогава към избор на
комисия. Тази комисия ще бъде комисия по избора на председател на
общинския съвет, съгласно чл. 2, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, следва комисията да бъде в състав от пет
души. Ще помоля за вашите поименни предложения за членове на
комисията. Имате думата.
Славчо СЛАВОВ
Казвам се Славчо Славов от Политическа партия „ГЕРБ“ и от
групата предлагаме Юлияна Боева за член на работната комисия.
Ганчо ГАНЕВ
Първо предложение. Други? Г-н Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря Ви. От името на Политическа партия „БСП“ – Милена
Георгиева за член на комисията.
Ганчо ГАНЕВ
Други предложения?
Григор ГРИГОРОВ
От името на „Реформаторски блок Народен съюз“ – Антоан Влаев.
Ганчо ГАНЕВ
Други предложения още за двама? … Още двама.
Янко СТАНЕВ
От името на „СДС“ предлагам г-н Валентин Станев, като
доброволец.

Ганчо ГАНЕВ
Още едно предложение. Хайде колеги.
Даниела ДИМОВА
В качеството ми на общински съветник предлагам да влезе в
работната група г-н Христо Атанасов.
Ганчо ГАНЕВ
Така. Постъпиха пет предложения, с това комисията се попълни.
Сега, който е съгласен от общинските съветници, моля да гласува.
Резултати от гласуването: за – 50; против - 0; въздържали се – 0,
предложението се приема.
А сега имате ли предложение от тези пет члена кой ще бъде
председател на Изборната комисия?
Даниела ДИМОВА
Предлагам г-жа Юлияна Боева за председател на работната група.
Ганчо ГАНЕВ
Тя си е и първа. Ами който е съгласен Юлияна Боева да бъде
председател на Изборната комисия, моля да гласува.
Резултати от гласуването: за – 50; против - 0; въздържали се – 0,
предложението се приема.
Има ли предложения за председател сега? Заповядайте. … На
общинския съвет.
Лидия МАРИНОВА
Уважаеми председателстващ, уважаеми колеги, дами и господа, от
името на групата общински съветници на Политическа партия „ГЕРБ“,
правя предложение за председател на общинския съвет за г-н Тодор
Балабанов. Г-н Балабанов е избран за втори мандат за общински съветник,
в предходния Общински съвет бе заместник – председател на общинския
съвет, председател на комисия „Финанси“ и председател на групата на
общински съветници от партия „ГЕРБ“. Той е адвокат. Смятам, че е човек
идеологичен, балансиран, с опит, човекът, който може да преведе този
Общински съвет успешно до края на мандата. Благодаря.
Ганчо ГАНЕВ
Има ли други предложения? Е ми не виждам. Който е … Така, сега
…

Юлияна БОЕВА
Моля за 10 – минутна почивка с оглед подготовката …
Ганчо ГАНЕВ
Не, 20 – минутна.
Юлияна БОЕВА
20? Добре, 20 – минутна почивка.
Ганчо ГАНЕВ
Обявявам 20 минути почивка.
Юлияна БОЕВА
Моля комисията да застане на местата си.
/последва 20 - минутна почивка/
Ганчо ГАНЕВ
Давам думата на председателя на Изборната комисия.
Велин ЖЕКОВ
Моля на трибуната да дойде Костадин Тодоров Костадинов.
Стоян ПАСЕВ
Чета клетвата и на последния общински съветник, за да продължи
работата с пълно мнозинство.
„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 Варненската община и да
работя за тяхното благоденствие. Заклех се!“
/аплодисменти/
/Костадин Костадинов подписва клетвения лист./
Ганчо ГАНЕВ
Давам думата на председателя на Изборната комисия да направи
разяснение относно избора.
Юлиян БОЕВА
Уважаеми колеги, честито на всички и успешна работа. Сега, начина
на гласуване – всеки по азбучен ред ще бъде извикан, ще си вземе
бюлетина и плик, ще се подпише за получил, влиза в кабинката, поставя
своя знак или не по свое усмотрение, поставя бюлетината в плика, след

което отива – пуска я в урната и се подписва отново. Това е процедурата,
започвам от първия. … Ей, от първия ден с привилегиите, ама добре. По
уважителни причини колегата Костадинов ще му дам първо възможност
той да гласува.
Г-жа Юлияна Боева извиква поименно всички общински съветници,
за да гласуват.
По списък има положени 51 подписа за получени бюлетини и 51 за
гласували.
Сега, ще помоля колегите от комисията – г-жа Милена Георгиева да
вади пликовете, а г-н Христо Атанасов да обявява всеки един от пликовете
каква бюлетина съдържа.
Днес 09.11.2015 г. комисия, избрана от общинските съветници при
Общински съвет – Варна в състав:
Председател: Юлияна Атанасова Боева
Членове: 1. Милена Димитрова Георгиева
2. Антоан Николаев Влаев
3. Валентин Петров Станев
4. Христо Атанасов Атанасов
проведе и обяви резултатите от проведения таен избор за
Председател на Общински съвет, както следва:
- брой гласували общински съветници
- общ брой намерени пликове
- празни пликове
- недействителни бюлетини
- “за” Тодор Иванов Балабанов

51 бр.
51 бр.
0 бр.
15 бр.
36 бр.

/аплодисменти/
С този резултат на основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА кандидатът
Тодор Иванов Балабанов е събрал необходимия брой гласове, поради което
същият е избран за Председател на Общински съвет – Варна.
/аплодисменти/
Общински съвет – Варна прие следното
РЕШЕНИЕ:

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 съветВарна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската

администрация, Общински съвет – Варна избира за Председател на
Общински съвет – Варна – Тодор Иванов Балабанов.
Резултати от проведено тайно гласуване:
- брой гласували общински съветници
- общ брой намерени пликове
- празни пликове
- недействителни бюлетини
- “за” Тодор Иванов Балабанов

– 51 бр.
– 51бр.
– 0 бр.
– 15 бр.
– 36 бр.

С това комисията приключва своята дейност. Честито на избрания
председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми гости, искам да благодаря за
доверието, което ми оказахте днес. Ще положа всички усилия, за да го
оправдая, защото знам, че този пост не е привилегия, а преди всичко
отговорност. Нека да покажем една нова управленска визия на Общински
съвет – Варна, а именно без задкулисие и процедурни хватки. Пожелавам
успех на всички и ползотворна работа през целия мандат. Благодаря ви
още веднъж.
Юлияна БОЕВА
Ще помоля комисията да дойде да подпише протокола.
Тодор БАЛАБАНОВ
И пропуснах да закрия заседанието на Общински съвет – Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
_______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ИЗГОТВИЛ: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”
________________/Ю. ПЕТКОВА/

СЪГЛАСУВАЛ
__________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/

