
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 18 
 

Осемнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на председателстващия Общински съвет – Варна г-н Владимир 

Велчев Тонев съгласно пълномощно № ОС13000673ВН/15.05.2013 г., се 

проведе на 22.05.2013 г. (сряда) от 09:00 часа до 11:00  часа. 

  

Присъстват 41 общински съветника, отсъстват: 

 

Даниела Стефанова Иванова – ДИМОВА 

Лидия Дунова ПЕТКОВА 

Костадин Тодоров КОСТАДИНОВ 

Миглен Георгиев ТОДОРОВ 

Николай Георгиев СТОЯНОВ 

Петър Димитров ТОДОРОВ 

 

Владимир ТОНЕВ 

Имаме кворум, в момента има включени 31 лаптопа. Откривам 

Осемнадесетото заседание на общинския съвет. Настоящата сесия е в 

навечерието на най-светлия български празник, празника на славянската 

писменост, празника на народните будители „Св. Св. Кирил и Методи“. Във 

връзка с това се надявам на една спокойна сесия, обръщам се и към 

присъстващите гости, гражданите на община Варна, да уважаваме – това е 

тържествена сесия.  

По правилник имаме излезли общински съветници по основателни 

причини, станали са народни представители. На тяхно място ще се закълнат 

нови общински съветници. Давам думата на г-н Богоев да прочете решенията 

на общинската избирателна комисия. Г-н Богоев, заповядайте.  

 

Кристиян БОГОЕВ 

Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми дами и господа общински 

съветници … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Микрофона да не би да не е включен?  

 

 

 



Кристиян БОГОЕВ 

Така. В деловодството на Общинска избирателна комисия са постъпили 

писмо от Георги Савов Недев избран на предходно решение за общински 

съветник, той е представил съответния отказ, в следствие на което 

разгледахме документите  и постановихме отказа му за постъпване на работа 

в общинския съвет. Анулирахме издаденото удостоверение и обявихме за 

избран следващия по реда в листата на политическа партия „ГЕРБ“ – Мартин 

Светлозаров Байчев, на който издаваме удостоверение за общински съветник. 

Във връзка с решение № 2643 за народно събрание за Централна 

избирателна комисия обнародвано в бр. 44, с което са обявени за избрани 

народни представители в Четиридесет и второто Народно събрание следните 

общински съветници: Борислав Гуцанов Гуцанов, Анелия Димитрова 

Клисарова – общински съветници от групата на политическа партия „БСП“; 

Иван Николаев Портних, Николай Николов Апостолов и Павел Алексеев 

Христов – общински съветници от групата на политическа партия „ГЕРБ“. 

 На основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА и 

чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия прекратява 

пълномощията на Борислав Гуцанов Гуцанов за общински съветник, като 

обявява за избран следващия по ред в листата на политическа партия „БСП“, 

а именно Огнян Василев Къчев и му издава удостоверение за избор на 

общински съветник. Прекратява пълномощията на Анелия Димитрова 

Клисарова общински съветник от групата на политическа партия „БСП“ и 

анулира издаденото удостоверение, като обявява за избран следващия по ред 

в листата на политическа партия „БСП“ – Пламен Начков Печев и му издава 

удостоверение. Прекратява пълномощията на Иван Николаев Портних, 

общински съветник от групата на политическа партия „ГЕРБ“ и анулира 

издаденото удостоверение, като обявява за избран следващия по ред в листата 

на политическа партия „ГЕРБ“ – Марина Петрова Панайотова – Карапетян и 

издава удостоверение. Прекратява пълномощията на Николай Николов 

Апостолов, общински съветник от групата на политическа партия „ГЕРБ“ и 

анулира издаденото му удостоверение, като обявява за избран следващия по 

ред в листата на политическа партия „ГЕРБ“ Марица Димитрова Гърдева и 

издава удостоверение. Прекратява пълномощията на Павел Алексеев Христов 

общински съветник от групата на политическа партия „ГЕРБ“ и анулира 

издаденото му удостоверение и обявява за избран следващия по ред в листата 

на политическа партия „ГЕРБ“ – Пламен Андонов Боев и му издава 

удостоверение. 

Към настоящия момент в Общинска избирателна комисия е постъпил 

отказ от Пламен Боев и след днешното заседание ще постановим решение за 

избиране на следващия по ред. Удостоверенията ще представя на 

председателстващия събранието за връчване. Благодаря.  



 

Владимир ТОНЕВ 

Приканвам новите общински съветници да дойдат на подиума, за да 

положат тук клетвата.  

Ще повтаряте 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!“ 

        

/Общинските съветници Огнян Василев Къчев, Пламен Начков Печев, 

Марина Петрова Панайотова – Карапетян, Марица Димитрова Гърдева, 

Мартин Светлозаров Байчев полагат клетва и подписват клетвените 

листи./  

 

Колеги, продължаваме нататък. Имат вече и новите общински 

съветници лаптопи. Имат с какво да гласуват. Виждам г-н Балабанов, иска да 

се изкаже. Заповядайте, г-н Балабанов.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. В навечерието на този 

светъл празник искаме да поздравим всички варненци и да обявим, че ние ще 

продължим да изпълняваме нашите ангажименти, които и по настоящем 

изпълняваме, както знаете всички проекти вървят с пълна сила. В този смисъл 

гражданите оцениха нашите усилия и на изминалите избори получихме 

категорична подкрепа предвид резултатите на … нашите опоненти. … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Тишина в залата.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

От името на нашата група искам да обявя, че ние няма да участваме в 

реваншистки действия, каквито действия имаше от страна на временно 

изпълняващия дейността кмет. Поради това предлагам от името на нашата 

група отново, днешната сесия да протече при разглеждане единствено и само 

на точката за награди „Варна“. Благодаря. 

 

 

 



Владимир ТОНЕВ 

Имаме да приемаме дневния ред. Виждам, че искате да се изказвате. За 

какво? .. Така. Колеги дневния ред е размножен и е предоставен на всички. В 

него промени, които да са вкарани в писмен вариант няма. Чета дневния ред.  

т. 1. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 

(1) –  присъждане на Голяма награда „Варна“ и награда „Варна” за ярки 

постижения в областта на културата за 2013 г.  

(2) –  отпускане на финансови средства за провеждане на празника на 

кв. Галата – район „Аспарухово”. 

(3) – допълване на решение … 

Много ви моля не подвиквайте от залата, ще помоля квесторите да 

изкарат тези, които подвикват.  

(3) – допълване на решение № 937-10/17/29.04.2013 г. на Общински съвет 

– Варна. 

т. 2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 

(1)  –  присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето 

образование за 2013 г. 

(2)  – присъждане на награда „Варна” в системата на предучилищното и 

училищно образование за 2013 г. 

т. 3. Упълномощаване представителя на акционера Община Варна – 

общинския съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото събрание на 

акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД. 

т. 4. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 

Колеги, има ли някой да добави други точки в дневния ред? … Няма. 

Съгласно новия правилник дневния ред се гласува анблок … 

 

Христо ЙОНКОВ 

Аз искам да добавя точка в дневния ред.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Да, кажете. 

 

Христо ЙОНКОВ 

Казвам се Христо Йонков и съм представител на организацията за 

„Свобода за капитан Собаджиев“ … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Организацията на коя? Може ли малко по-речитативно?   

 



Христо ЙОНКОВ 

Съжалявам, нямам глас. Тук съм, за да помоля отново да бъде вкарана 

точката за гласуване средства за правната защита на капитан Собаджиев, тъй 

като принципно това беше одобрено на предната сесия, а не виждам на тази 

сесия да е вкарано, като точка от дневния ред. Искам да ви напомня, че 

остават само седем дни до делото и не ни остава време за реакция. Отделно 

искам да благодаря лично да г-н Станев, който първи вдигна ръка и още 

същия ден преведе сумата, която обеща. И на останалите партии, които си 

направиха труда да ни подпомогнат със средства. Благодаря.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря. .. Други предложения? .. Заповядай Маргарита.  

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Уважаеми дами и господа, много от вас ме познават – Маргарита 

Атанасова, представител на множество организации. Идвам тук с ясната цел 

да помоля всички представители и граждани да бъда изслушана и да бъдат 

вкарани в дневния ред следните две точки. Много моля, знам че това е може 

би за вас нарушение, но като гражданин и като представител на организация 

„Грамада“ и плюс това на тези, които защитават живота на тези наши 

четириноги приятели животните, освен това на представителството на „Ева 

на жените“, които са раково болни, искам да вкарате точка за жените, които 

са раково болни, да се реши проблема със северния плаж, тъй като всяка 

година тези жени са с протези, а се чудят къде да се заврат – те също имат 

нужда от топлина и от слънце. Всяка година един и същ е проблема, и се 

налага пред журналистите да ги викаме и да правим демонстрации, жените 

които сме заболели, да се събличаме по монокини, за да ни се отдаде едно 

кътче на плажа. Сега в момента кътчето ни е вземато отново, Андрей Василев 

сме внесли при него молби, но до тука нищо не е направено. На самата 

плажна ивица се направи заведение. Втората ми молба е: дами и господа, аз 

съм координатор и работя за националното, фактически Национална 

пациентска организация „Хепатит“. Много пъти повдигам в залата 

становището, че града пламна с хепатит, а искам да ви кажа, че заразата 

тръгна от каменарския приют. Заснели сме, имаме кадри – живи тении, зарази 

които пълзят навсякъде, там има хора, които стоят, не са абсолютно с нищо 

ангажирани, не могат да работят, хора които са с …. заболяване на психиката 

са настанени там и това е под егидата на г-н Стойчо Бакалов, който 

многократно си разширява щата. Тук се намира и … 

 

 

 



Владимир ТОНЕВ 

Може ли изказване по същество – какво предлагате да вземе като 

решение общинския съвет? 

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Общинския съвет да затвори това място на заразата, докато не се 

изкорени цялостно заразата и да се построи някакъв си друг приют, да се 

затвори и тези хора да се махнат от там, не да продължават да сеят тази 

зараза. Града е пламнал.  

 

Владимир ТОНЕВ 

До колкото съм информиран от пресата – мисля, че приюта вече е 

затворен.  

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Не е затворен господине. Вчера съм изпратила представители, аз съм се 

подписала и съм излязла от болницата. Не е затворен. Работи и продължават 

да сеят зарази. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Искам да помоля, както общинските съветници, така и другите – когато 

вкарват предложение за решение на общинския съвет нека да го вкарват в 

писмен вид и да го вкарат облечено в съответните норми, за да може да имаме 

решение. Т.е. не само „моля разгледайте“, а трябва да има и проект за 

решение на основание на съответните членове, закони и т.н. Няма как според 

мен, колегите ще решат, да вкараме нещо, което е със заглавие „разгледайте“. 

Ние трябва да имаме и проект за решение от вносителя на конкретното 

предложение.  

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Добре, ще го направиме, но ви моля да се вземат някакви мерки.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Така. 

 

Кънчо БОНЕВ 

Уважаеми г-н председател. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Слушам Ви. 

 



Кънчо БОНЕВ 

От името на отворения обществен съвет, казвам се Кънчо Бонев, искам 

едно заявление във връзка с дневния ред.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Заявление – не. Имате ли предложение за дневния ред? 

 

Кънчо БОНЕВ 

Да.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Слушам предложението.  

 

Кънчо БОНЕВ 

С наше искане от 29.04. поискахме да изпълните задължението си 

произтичащо от чл. 52, ал. 2 и 3 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление, което вие отказахте. Ето защо 

с вх. № 9473/30.04. внесохме жалба до Административен съд – Варна, с която 

поискахме същия да се произнесе със свое решение относно действията ви. 

Жалбата ни е уважена и е образувано административно дело № 1664/2013 г. 

на XXII състав на Административен съд – Варна. С вх. № ОС13000662 … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Какво Ви е предложението за дневния ред … 

 

Кънчо БОНЕВ 

… е заведено ново искане от нас за включване в дневния ред на 

обявената на 15.05. сесия, която е отложена за днеска, да се включи точка 

отговаряща на изискванията на чл. 52 на горецитирания закон. Тъй като 

сесията в днешния дневен ред няма подобна точка, моля тази точка изисквана 

по чл. 52 от горния закон да бъде включена. Ако горното не бъде прието ние 

считаме, че общинския съвет – Варна суспендира конституционните права на 

гражданите във Варна. Т.е. това е опит за диктат от страна на общинския 

съвет. Тъй като не се зачитат нашите конституционни права то ние сме 

свободни да заявим, че … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Моля Ви се, не декларация. Кажете … 

 

 

 



Кънчо БОНЕВ 

…. тази точка не бъде приета ние ще използваме всички възможни 

средства, за да постигнем нашите искания. …. Тъй като на предишната сесия 

ние обявихме, че чл. 52 изисква общинския съвет да разгледа на специално 

заседание подписката, която е внесена от името на отворения обществен 

съвет и инициативен комитет за подаване на оставката на всички общински 

съветници. Подписката е входирана преди месец и половина, и по закон е 

задължен общинския съвет да я разгледа.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Давам думата на адвокат – довереника да вкара яснота по така 

изказаното.  

 

Деяна СТЕФАНОВА 

Делото е образувано пред Административен съд – Варна и е прекратено 

към настоящия момент. Прекратено е. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Така.  

 

Деяна СТЕФАНОВА 

Делото е прекратено.  

 

Веселин ДАНОВ 

Уважаеми г-н председател, моля да ми бъде разрешено от името на 

гражданско сдружение „Обединени за Варна“ да кажа няколко думи, когато 

Вие прецените дали в този момент или след … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Това, което искате да кажете свързано ли е с дневния ред или е 

изказване? 

 

Веселин ДАНОВ 

Не е свързано с дневния ред.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Съгласно нашия правилник ние изказваме неща, които са по точките. 

Нямаме съгласно правилника общи политически изказвания на граждани или 

други организации.  

 

 



Веселин ДАНОВ 

Това не е политическо изказване … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Но е изказване, а не е коментар по дневния ред.  

 

Веселин ДАНОВ 

Искате да кажете, че значи Вие нарушавате правилника, който вие 

гласувахте, според който всеки гражданин има право да вземе думата и да 

изкаже свое мнение.  

 

Владимир ТОНЕВ 

По съответната точка, която се разглежда в момента, за да работим 

конструктивно. 

 

Веселин ДАНОВ 

Добре. Извинявайте, но …. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Така е правилника, който го приехме всичките, където беше подкрепен 

и от гражданите. 

 

Веселин ДАНОВ 

Добре. Искам да Ви попитам, след като преди малко говорещите, които 

много уважавам и са колеги се изказаха, значи Вие в момента извършвате … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Те не правеха изказвания, те искаха да вкарат точка с дневния ред, а 

Вие казахте, че искате да направите изказване.  

 

Веселин ДАНОВ 

Ми добре, аз искам да вкарате точка в дневния ред да ми дадете думата 

да се изкажа.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Ще ви прекъсна, ако не е изказването по темата да вкарате точка в 

дневния ред. Кажете си предложението.  

 

Веселин ДАНОВ 

По коя точка? … Аз Ви моля най-сериозно за следното нещо – да 

гласувате, че ми се разрешава да направя едно кратко изказване от името на 



„Обединени за Варна“. Дори всичките ръководства на партии в момента в 

Народното събрание, които ги слушахме, в това число на управляващото 

мнозинство тука казват, че ще се дава правото на гражданските … 

 

Владимир ТОНЕВ 

След приемането на дневния ред ще предложа за гласуване Вашето 

искане за изказване.  

 

Веселин ДАНОВ 

Благодаря Ви. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви. … Колеги, първо трябва да гласуваме точките, които 

предложиха допълнително да влязат в дневния ред. Но ние нямаме нито едно 

формулирано ясно предложение какво точно да приемаме в дневния ред, 

включително и уважаемата Маргарита за кучкарника. Когато ги имаме 

входирани писмени предложенията, тогава спокойно можем да ги гледаме. На 

следващата сесия ще обърнем внимание. За г-н Собаджиев предлагам да 

гласуваме дали да влезе за обсъждане в дневния ред или не, за да може да 

гласуваме някаква сума, с която да помогнем от бюджета на общинския 

съвет. … Заповядайте г-н Станев.  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. С риск да 

разваля тържествения тон ще ви кажа, че предния път гласувахме такова 

решение. Даренията, които направихме са нещо съвсем отделно. Това 

решение изискваше от администрацията на база на бюджета, който сме 

гласували и евентуалните средства, които могат да се заделят, да бъде 

предложено днеска на сесия да гласуваме. Тъй като няма точка „Финанси и 

бюджет“, в друга точка или самостоятелно решението за средствата за 

капитан Собаджиев. Тъй като такова предложение няма, ние пак можем да 

гласуваме същото, което гласувахме предния път. Така че аз предлагам освен 

дарителска акция, по принцип не сме гласували, че одобряваме, въпросът е да 

се посочи в кой параграф са тия средства и могат ли да се заделят без те да 

предизвикват актуализация на бюджета и промени в него. Значи топката е в 

администрацията.  

 

Христо ЙОНКОВ 

Как можем да реагираме …. 

 

 



Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви, г-н Станев.  

 

Христо ЙОНКОВ 

На предната сесия е внесена такава молба. Как можем да реагираме, 

администрацията да се задейства по-бързо?  

 

Владимир ТОНЕВ 

На предната сесия, г-н Станев Ви обясни, че общинския съвет по 

принцип е гласувал и е дал принципно съгласие. .. Освен да си потвърдим 

решението от предходната сесия, ние можем да го направим същото на тази 

сесия. .. Заповядайте г-н Станев.  

 

Янко СТАНЕВ 

Вижте, единственото, което може да направим днеска е да допълним 

със сума, защото предния път не гласувахме, да гласуваме сумата от 10 хил. 

лв., но това може да стане само след изричната санкция на бюджетната 

комисия и на сектор „Бюджет“ към община Варна. За да се … Защото ние 

днеска не можем да посочим от къде ще вземем парите. Можем да посочим 

само 868 нали, където ще влезем в колизия с администрацията и ще нарушим 

закона за общинския бюджет. Но тогава предлагам предното решение да бъде 

допълнено със сумата 10 хил. лв. и да знаят тези хора, че 10 хил. лв. ще бъдат 

отпуснати. Няма случай, общинския съвет да е обещал пари и да не намери да 

ги даде, особено за такова нещо. Така че трябва да бъдем по-спокойни. 

Разбирам, че е спешен случая, затова правя допълнение към решението от 

предния път, към администрацията което отправяме, за сумата от 10 хил. лв.  

 

Христо ЙОНКОВ 

Ще Ви бъда безкрайно благодарен, ако стане това нещо. Благодаря.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, който е съгласен тази точка да влезе в дневния ред веднага след 

точка втора, преди точка трета за упълномощаване на представителя, моля да 

гласува, с така направеното предложение от г-н Станев. … Гласуването е в 

ход, гласувайте с таблетите. .. Моля колегите от фирма „Контракс“, има 

проблеми с компютрите.         

              

Резултати от гласуването: за – 33; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 



Колеги, който е съгласен прочетения дневен ред с направеното 

допълнение да стане дневен ред на днешното заседание, моля да гласува.  

 

Общински съвет – Варна прие следния   

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и духовно 

развитие” относно: 

(1) –  присъждане на Голяма награда „Варна“ и награда „Варна” за ярки 

постижения в областта на културата за 2013 г.  

(2) –  отпускане на финансови средства за провеждане на празника на 

кв. Галата – район „Аспарухово”. 

(3) – допълване на решение № 937-10/17/29.04.2013 г. на Общински 

съвет – Варна. 

 

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 

(1) –  присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето 

образование за 2013 г. 

(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на предучилищното 

и училищно образование за 2013 г. 

 

3. Отпускане на финансови средства на капитан далечно плаване 

Светлозар Любомиров Собаджиев. 

 

4. Упълномощаване представителя на акционера Община Варна – 

общинския съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото събрание на 

акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД. 

 

5. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 
  



І. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура и духовно развитие” относно: 

 

(1) –  присъждане на Голяма награда „Варна“ и награда „Варна” за ярки 

постижения в областта на културата за 2013 г.  

(2) –  отпускане на финансови средства за провеждане на празника на 

кв. Галата – район „Аспарухово”. 

(3) – допълване на решение № 937-10/17/29.04.2013 г. на Общински 

съвет – Варна. 

 

Докл.: Валентина Софрониева – общински съветник 

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, давам думата на Валентина Софрониева, която е упълномощена 

от председателката на комисията Даниела Стефанова Иванова, да изчете 

материалите. Благодаря.  

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

941-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

1 и  чл. 6, ал. 8 от Статут за присъждане на награди „Варна” за ярки 

постижения в областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава 

решението от 10 май 2013 г. на Журито за удостояване с Голяма награда 

„Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 

2013 г. на следните творци и творчески колективи: 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 

Ламбрин Сотиров - за принос към развитието на националната култура 

и към град Варна, за основаването и изграждането със собствени средства на 

проекта „Стара Варна” и за провеждането на часове по „Варна знание” в 

музея „Стара Варна” повече от 10 години. 

 

 



І. ЛИТЕРАТУРА 

 

Елица Виденова - за поетичната книга „Яж ябълки и си мълчи”. 

 

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

 

1. Сдружение „EVOLUTION” - за серията от изложби и пленери в 

България и в Европа и за заслугата му за организиране и утвърждаване на 

десетки млади варненски автори в културното пространство на града. 

2. Доц. Антоанета Радоева - за книгата й „Графичен дизайн – основни 

понятия на визуалния език” и за високи постижения в рекламния дизайн и 

дигиталното изкуство. 

3. Светлан Стефанов - за активно и успешно представяне на 

художествената фотография на национални и на международни форуми и 

експозиции през 2012 година. 

 

ІІІ. ТЕАТЪР 

 

Екипът на ДТ „Стоян Бъчваров” – за постановката „Паметта на 

водата”. 

 

ІV.  МУЗИКА 

 

Варненска музикална формация „Лот Лориен” – за създаденият през 

2012 г. нов авторски музикален албум „Elsewhere” („Някъде там”). 

      

V. ОПЕРА 
(изпълнителско изкуство). 

 

Малина Стефанова Хубчева – Иванова (посмъртно) – за цялостната й 

художественотворческа дейност и за заслугите й за издигането на 

варненската културна институция във водеща сред останалите сродни 

музикални институти в България. 

 

VІ. ТАНЦ 

 

Стефан Желязков – за фолклорния танцов спектакъл „Пуста младост, 

сватба недолюбена” (посмъртно). 

  

 

 



VІІ. КИНО 

 

Матей Тодоров и Явор Бобев - за историко-документалния филм 

„Спасеният град”. 

  

VІІІ. АРХИТЕКТУРА 

 

Колектив на студио „Е-Арх.” - за свежата им, съвременна и 

последователна архитектура във Варна. 

 

ІХ. ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Светлана Вълкова и Борислав Дряновски - за високи постижения за 

предаването „Неизвестното за известното” с водещ Светлана Вълкова. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Изказвания, коментари колеги, мнения? Няма. Гласуваме.  

 

Резултати от гласуването: за – 31; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема. 

 

Валентина СОФРОНИЕВА 

Браво.  

 

942-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 19 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от Кмета на район Аспарухово с № РД13011471АС-

001ВН/09.05.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер на 500 лв. на Народно читалище 

„Васил Левски 1927” за провеждане на празника на кв. „Галата” – район 

„Аспарухово”. 

Средствата да бъдат осигурени от функция „Почивно дело, култура и 

религиозни дейности” от Бюджета на община Варна за 2013 г. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Мнения, изказвания и предложения? Няма. Режим на гласуване.  

 

Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 

 

 

 



Валентина СОФРОНИЕВА 

 

943-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна допълва свое решение № 937-10/17/29.04.2013 г., с 

текста:  

„Като средствата се предоставят на съответните организатори по 

Календара на културните събития, съгласно решение № 937-10/17/29.04.2013 

г. на Общински съвет – Варна.“, като решението придобива следния вид: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна приема Календар на културните събития на община Варна за 2013 г. 

в рамките на приложение № 24 „Международни и местни културни прояви” 

от Бюджета на община Варна за 2013 г., съгласно приложение № 1 към  

настоящото решение. 

Възлага на Кмета на община Варна да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение и да осъществи контрол 

върху изразходваните средства, като средствата се предоставят на 

съответните организатори по Календара на културните събития, съгласно 

решение № 937-10/17/29.04.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Мнения и изказвания? Режим на гласуване. Благодаря Ви, г-жо 

Софрониева.  

 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред.  

 

 

 

 

  



II. 

 

По точка втора от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 

 

(1) –  присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето 

образование за 2013 г. 

(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на предучилищното 

и училищно образование за 2013 г. 

 

                 Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“ 

 

Владимир ТОНЕВ 

Г-н Славов.  

 

Славчо СЛАВОВ 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

944-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 2.7 

и чл. 3.11 от „Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето 

образование”, Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в сферата 

на науката и висшето образование за 2013 г., както следва: 

  

І. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 

ПРОФ. Д-Р РИНАЛДО САВОВ ШИШКОВ, Д.М.Н. - за принос в 

развитието на медицинската наука с научния му труд: „Някои патогенетични 

аспекти на параноидната шизофрения”. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 

Няма номинации. 

 

II. ПРИРОДНИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 



ДОЦ. Д-Р ИНЖ. КИРИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ – за монографията му 

„Управление на безопасността на морския транспорт”. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

ПРОФ. Д.Н. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ И ДОЦ. Д-Р 

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ – за издадения учебник „Океанология” 

на български език, резултат от дългогодишния им опит в секция „Морска 

геология и археология” на Института по океанология „Проф. Фритьоф 

Нансен” – БАН, гр. Варна.  

 

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ: 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПЛЕТНЬОВ – археолог и 

историк, директор на Регионален исторически музей – Варна, за приноса му в 

издаването на книгата „История на Варна”.   

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ЗА ФАКУЛТЕТА ПО „ОБЩЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. 

Д-Р П. СТОЯНОВ” – ВАРНА, С РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. ЕМАНУЕЛА 

МУТАФОВА, Д.И. - за научната разработка “Health in Transition” (HIT) за 

представяне и анализ на българската здравна система в периода на преход и е 

публикувана през 2012 г. на английски език. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНА  НАГРАДА 

Няма номинации. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

НАУЧЕН КОЛЕКТИВ ОТ ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО 

УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” С РЪКОВОДИТЕЛ КАПИТАН І РАНГ 

ДОЦ. Д-Р КАЛИН КАЛИНОВ за изпълнение на проект „Интегрирана 

система за наблюдение и мониторинг на средата за целите на сигурността на 

обекти от морската критична инфраструктура”, който е част от европейския 

проект „Евро-Арго” и е включен в Националната пътна карта за научна 

инфраструктура. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги мнения, възражения, въпроси? Заповядайте, д-р Цветков.  

 



Людмил ЦВЕТКОВ 

Само да кажа, че от десет дена доц. Риналдо Шишков е професор, 

официално. И е петия професор по психиатрия във Варна.  

 

Славчо СЛАВОВ 

Да, благодаря Ви, но към момента на номинирането е бил доцент. .. 

Професор, Ок.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Други мнения? Няма. Режим на гласуване.   

 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 

Славчо СЛАВОВ 

Да, благодаря ви.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 от раздел 

ІІ ”Общи положения” и чл. 9 от раздел „Процедура за определяне на 

наградите” от  „Статут за награда „Варна” в системата на предучилищното и 

училищното образование”, Общински съвет – Варна  присъжда награда 

„Варна” в системата на предучилищното и училищното образование, както 

следва: 

 

Николай ДЖАГАРОВ 

Г-н председател, председателстващ. Първо … Извинявайте. Имам 

процедурно предложение. .. Г-н председателстващ. ..  

 

Славчо СЛАВОВ 

І. “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка. 

Виктор Пламенов Радивчев – ученик в 11 „в” клас в МГ „Д-р Петър 

Берон” – за изключителните му успехи … 

 

Николай ДЖАГАРОВ 

Процедурно предложение имам.  

 

Славчо СЛАВОВ 

… в международни, национални и регионални състезания по 

математика и физика; … 

 

 

 



Владимир ТОНЕВ 

Г-н Джагаров, по време на четенето процедурно предложение, 

изчакайте да свърши и тогава.  

 

Славчо СЛАВОВ 

… носител на три бронзови медала по математика от Международната 

олимпиада в Аржентина, Всерусийската олимпиада в гр. Смоленск и 

Международното състезание в Букурещ. 

ІІ. “Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка. 

Мартин Георгиев Зайранов и Александър Георгиев Зайранов - ученици 

в НУИ „Добри Христов” – за класирането им на ІІІ и ІV място в Третия 

международен конкурс за цигулари „ЕВРОАЗИЯ – 2013”, гр. Токио, Япония. 

ІІІ. “Учител на годината” в областта на предучилищното образование. 

Няма номинации. 

ІV. “Учител на годината” в областта на общообразователната 

подготовка. 

 Силвия Стефанова Захариева – главен учител по физика и астрономия в 

МГ „Д-р Петър Берон”, за блестящото представяне на учениците й на 

Международния конкурс “НАСА за ученици” за космически обитания; 

Пролетното и Есенното национално състезание по физика и на Националната 

олимпиада по физика за учебната 2012/2013 г. 

V. “Учител на годината” в областта на професионалната подготовка. 

Неделчо Тодоров Панев - учител по спортна борба, класически стил, в 

Спортно училище „Г. Бенковски” – Варна за подготовката и постигнатия 

успех на ученика Николай Георгиев Добрев, спечелил сребърен медал в 

категория 84 кг. на Европейското първенство за юноши по класическа борба в 

гр. Загреб 2012 г.   

VІ. “Колектив на годината” в областта на предучилищното образование. 

ОДЗ № 3 „Делфинче” с директор Красимира Михайлова - за любовта 

към децата, чрез която осъществяват качествен възпитателно – образователен 

процес и печелят международни проекти и награди от конкурси за създадения 

първи по рода си сайт за безопасно движение съвместно с училищното 

настоятелство. 

VІІ. “Колектив на годината” в областта на училищното образование. 

НГХНИ „Константин Преславски” с директор Валентина Крачунова - за 

респектиращите успехи на учениците и учителите, за изключителен принос за 

издигането на авторитета на Варна в намирането на мярата между 

съхраняването на българските традиции и предизвикателствата на 

съвременните европейски образователни тенденции. През последната година 

са получили 143 награди в профил „Изкуства” (музика и хореография); 6 

награди и 5 изложби профил „Изкуства” (изобразително изкуство); 13 



награди от национални конкурси – профил „Хуманитарен” (български език и 

литература) и 10 награди от национални, общински и международни 

конкурси – профил „Хуманитарен” (история и цивилизация). 

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, мнения и изказвания, предложения? Г-н Джагаров имаше. 

 

Николай ДЖАГАРОВ 

Г-н председателстващ, аз предлагам наградите да бъдат гласувани не 

анблок, а всяка една награда отделно, отчитайки спора, който беше в 

комисията по „Наука и образование“ по отношение на колектив на годината в 

областта на училищното образование.  Т.е. само тази награда да бъде 

обсъдена. Тука има представители на колективите и тъй като ние от начало, 

при първото гласуване не беше приета тази награда, след това един от 

членовете на комисията, т.е. от шест човека фактически с четири гласа беше 

направено предложението на Общински съвет. Така че аз предлагам да 

гласуваме отначало всичките други награди анблок, а за колектив на годината 

в училищното образование да направим дебат и да решим на кого да я 

присъдим. Благодаря ви.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Други изказвания, предложения? Колеги, който е съгласен с 

предложението на г-н Джагаров да гласуваме от първа до седма точка 

безспорните анблок, а само осмо римско – колектив на годината да гласуваме 

отделно, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 31; против - 2; въздържали се – 1, 

предложението се приема. 

 

Колеги, който е съгласен с предложението на комисията точка едно до 

точка … 

 

Славчо СЛАВОВ 

Шест. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Защо точка шест, точка седем виждам че имате – колектив на годината 

и ОДЗ „Делфинче“. Тя отпада ли? .. Е ми ние .. Те за точка осем, колектив на 

годината в областта на образованието, гимназията „Константин Преславски“ 

до колкото разбрах, искате да се гласува отделно.  

 



Славчо СЛАВОВ 

Ок. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Значи гласуваме от точка едно до точка седем включително.  

 

Славчо СЛАВОВ 

Ок. 

 

Владимир ТОНЕВ 

До точка шеста включително това, което ви е размножено, при мен 

екземпляра е сбъркан. От трета точка е прескочило направо на пета и затова 

номинациите при мен са объркани, но при вас е правилно. Който е съгласен 

от точка едно до точка шест да приемем във вида, в който го е приела 

комисията, режим на гласуване.   

  

945-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 от 

раздел ІІ ”Общи положения” и чл. 9 от раздел „Процедура за определяне на 

наградите” от „Статут за награда „Варна” в системата на предучилищното и 

училищното образование”, Общински съвет – Варна  присъжда награда 

„Варна” в системата на предучилищното и училищното образование, както 

следва: 

 

І. “Ученик на годината” в областта на общообразователната 

подготовка. 

Виктор Пламенов Радивчев – ученик в 11 „в” клас в МГ „Д-р Петър 

Берон” – за изключителните му успехи в международни, национални и 

регионални състезания по математика и физика; носител на три бронзови 

медала по математика от Международната олимпиада в Аржентина, 

Всерусийската олимпиада в гр. Смоленск и Международното състезание в 

Букурещ. 

 

ІІ. “Ученик на годината” в областта на професионалната 

подготовка. 

Мартин Георгиев Зайранов и Александър Георгиев Зайранов - 

ученици в НУИ „Добри Христов” – за класирането им на ІІІ и ІV място в 

Третия международен конкурс за цигулари „ЕВРОАЗИЯ – 2013”, гр. Токио, 

Япония. 

 

ІІІ. “Учител на годината” в областта на предучилищното 

образование. 



Няма номинации. 

  

ІV. “Учител на годината” в областта на общообразователната 

подготовка. 

Силвия Стефанова Захариева – главен учител по физика и 

астрономия в МГ „Д-р Петър Берон”, за блестящото представяне на 

учениците й на Международния конкурс “НАСА за ученици” за космически 

обитания; Пролетното и Есенното национално състезание по физика и на 

Националната олимпиада по физика за учебната 2012/2013 г. 

 

V. “Учител на годината” в областта на професионалната 

подготовка. 

Неделчо Тодоров Панев - учител по спортна борба, класически стил, в 

Спортно училище „Г. Бенковски” – Варна за подготовката и постигнатия 

успех на ученика Николай Георгиев Добрев, спечелил сребърен медал в 

категория 84 кг. на Европейското първенство за юноши по класическа борба в 

гр. Загреб 2012 г.   

VІ. “Колектив на годината” в областта на предучилищното 

образование. 

ОДЗ № 3 „Делфинче” с директор Красимира Михайлова - за любовта 

към децата, чрез която осъществяват качествен възпитателно – образователен 

процес и печелят международни проекти и награди от конкурси за създадения 

първи по рода си сайт за безопасно движение съвместно с училищното 

настоятелство. 

 

Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 

Г-н Джагаров, предполагам, че искате думата. Заповядайте.  

 

Николай ДЖАГАРОВ 

Точно така. Искам да информирам членовете на общинския съвет, че 

експертната група, която предлагаше наградите в областта на 

предучилищното и училищното образование, беше номиниран Общинския 

детски комплекс да получи Награда „Варна”, като колектив на годината. За да 

можем да запознаем членовете на общинския съвет, аз бих помолил с 

фактическата ситуация, аз бих помолил директора на Общинския детски 

комплекс - Монка Николова, да й дадем думата, да каже няколко думи по 

отношение на колектива, който беше номиниран за Награда „Варна” – 

колектив на годината.  

 



Славчо СЛАВОВ 

Само една реплика, тъй като другата страна не я виждам, от страна на 

Хуманитарна гимназия, би трябвало евентуално и двете страни да се 

изслушат, ако е така, нямам никакво възражение. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Заповядайте, имате думата. 

 

Монка НИКОЛОВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Съжалявам, че за първи път заставам на тази трибуна пред вас в 

качеството си на директор на Общинския детски комплекс, не да говоря за 

хилядите постижения и изяви на децата от комплекса, те са неизброими, а да 

изкажа своето съмнение по отношение обективността на решението на 

комисията по „Наука и образование”. Не можах г-н председател, да внеса 

писмено становище, тъй като снощи успях да се сдобия с протокола от 

заседанието на комисията и колкото повече четях, толкова повече си задавах 

два въпроса – дали наистина в комисията има хора, които не разбират, не са 

компетентни, част от тази комисия, от това, което чета или комисията 

тенденциозно е подведена, викайки дори юрист, който прави крайно 

неправилно тълкование на Закона за народната просвета. Искам да обърна 

внимание .. Моля? … Нежно ще говоря. Да, това което чета. Това са 

документите, с които Общински детски комплекс кандидатства за Награда 

„Варна” и това са постиженията и изявите на децата само за 2012 г. Направи 

ми впечатление, че има номинации, където се цитира 2013 г. Прави са хората, 

никъде в статута не е записано за коя година трябва да си представим 

документите. Но ние по презумпция представяме само за 2012 г., защото ако 

представим за повече години, няма да можем да занесем документите. Ето, 

давам ви ги тук да ги видите. .. Ако желаете. .. Прави ми впечатление … Да се 

спънеш е на късмет. Прави ми впечатление, че всяко представяне, всяка 

номинация започва със становището на експертната комисия и ме учудва, че 

г-н Славов е председател на експертната комисия. В нея участват 

представители на Регионалния инспекторат по образованието, в нея са 

представители на дирекция „Образование”, които ако Общински детски 

комплекс не отговаря на статута, не би ги допуснал като първа номинация. .. 

Няма система на училищно и предучилищно образование, има система за 

Народната просвета и аз си позволих да ви раздам закона, където чл. 2 казва: 

„системата на Народната просвета включва – детски градини, училища и 

обслужващи звена“, каквото е Общински детски комплекс. Няма да ви чета 

по-нататък закона, но всеки член в закона започва с „училища, детски 

градини и обслужващи звена”. Учудвам се г-н Славов, че Вие казвате, че ние 



не попадаме в статута, когато на 27-ми март с решение на Общински съвет - 

Варна е гласувано, че обслужващите звена влизат в статута, в чл. 2 се 

присъжда на ученици и учители от детски градини, обслужващи звена и 

училищата на територията на община Варна. Знам, че ми е кратко времето, 

което сте ми предоставили, но ме учудва и това, че вие цитирате на 

заседанието само подкрепящите писма, които са дошли и то две за 

Националната гимназия за хуманитарни науки, без да казвате, че 

подкрепящите писма за Общински детски комплекс са над 22 и те са не само 

от Неправителствени организации, те са от сродни организации, те са от 

обществени организации, от институции, от цяла България, подчертавам. От 

цяла България. Извадете ги и ги покажете, ако искате г-н председател на 

общинските съветници. Нашето предложение е внесено не от педагогическия 

колектив на Общински детски комплекс, предложението за Награда „Варна” е 

внесено от обществен съвет създаден за отбелязване на шестдесет години от 

организираната извън училищна дейност във Варна, за отбелязване на 

шестдесет години на детски хор „Добри Христов” и диригента беше онази 

вечер награден в Министерството на културата, петдесет години на вокален 

ансамбъл „Сребърни звънчета”, четиридесет години на детско юношески 

театър „Златното ключе”, осем конкурса са в националния календар на 

Министерството на образованието, които организира Общински детски 

комплекс и наградите, които получава Хуманитарна гимназия са в 

конкурсите, които организира Общинския детски комплекс. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Всички разбрахме, но понеже изказването е ограничено  до пет минути, 

ние ги надхвърлихме леко, ще Ви моля да прекъсна. Разбрахме идеално за 

какво става въпрос и отнемам думата, заради изтичане на времето. Г-жа 

Хамза. 

 

Монка НИКОЛОВА 

Благодаря. 

 

Медиха ХАМЗА 

Уважаеми колеги, не бива да си разрешаваме в зала да 

противопоставяме училищата на територията на община Варна. Затова или 

всичко, което се занимава и с образование, няма значение дали е училище или 

звено. В … Добре. Решението на експертната комисия беше следното: на 

първо място Общински детски комплекс, на второ място беше Хуманитарна 

гимназия, на трето място беше Математическа. След дебати на самата 

комисия се попромениха нещата, но ако трябва да си спазваме, а ние сме 

длъжни да си спазваме собствените нормативни документи, които сме си ги и 



ние създали в статута пише, че Награда „Варна” се присъжда както на 

училищата, така и на обслужващите звена. Т.е. нашето предложение е 

Награда „Варна” да бъде присъдена на ОДК, за да си спазим както решението 

на експертната комисия, и това. Спазваме си решението на експертната 

комисия и нормативния документ, който сами сме си създали. Благодаря ви.   

 

Владимир ТОНЕВ 

Има ли други изказвания? Заповядайте. Представете се, ако обичате. 

 

Борислав АВРАМОВ 

Уважаеми дами и господа общински съветници, казваме се Борислав 

Аврамов, работя във Варненска Велико преславска метрополия, отговарям за 

работата с младежта и искам да подкрепя кандидатурата на Общинския 

детски комплекс, ние сме подали писмена подкрепа за тази кандидатура, като 

мотивите ни са нашето сътрудничество с Общинския детски комплекс, с 

дирекция „Образование”, с община Варна, с инспектората по образование за 

въвеждането на предмета за клубовете по Християнски ценности в 

училищата, които се извършват всички неща в Общински детски комплекс. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви господине, подкрепяте. Така. Заповядайте колега, понеже 

имаме и процедурно предложение  от г-жа Хамза, ние сме длъжни и него да 

го гласуваме.  

 

Пламен ГЕОРГИЕВ 

От името на експертната гражданска листа на Добромир Джиков правя 

следното предложение и следното уточнение, когато се дават награди, 

особено в областта на културата и образованието, винаги има 

неудовлетворени хора, но никога не бива да има и сянка от съмнение за липса 

на обективност, нечестност и подмолни действия. Това ще бъде обидно, както 

за хора, които евентуално заслужават награда и са ощетени от нея, така и за 

хората, които са спечелили, но ще остане сянка на съмнение. Ето защо, тъй 

като съм член на комисията по „Образование“ и имам принос в кавички за  

създалата се ситуация по една или друга причина, и след консултация с 

колегите от нашата група правя следното предложение - с оглед и на 

обстоятелството, че решението на комисията беше взето при не пълно 

отчитане на фактологическата обстановка. Предлагам общинския съвет да 

гласува две кандидатури, да избере между една от две кандидатури, и на 

Общинския детски комплекс и на Хуманитарната гимназия и всеки да гласува 

по съвест от общинските съветници.  

 



Славчо СЛАВОВ 

Право на реплика. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Благодаря за предложението. Г-н Славов, иска изказване.  

 

Славчо СЛАВОВ 

Понеже в изказването на директора на Общински детски комплекс 

засегна моето име, като председател на комисията, искам да изясня проблема. 

Първо, това което цитира, че има подкрепване на Хуманитарна гимназия, 

това е след като се публикува в сайта и съответно във вестник „Черно море”. 

Т.е. всички документи, които и подкрепящи са дошли след публикуването, 

обсъждането в този четиринадесет дневен срок, именно цитирахме тези две. 

Преди това какви подкрепления е имало, съответно самата комисия е 

запозната, първо. Второто, което е … Въпрос на изяснение на процеса. Първо. 

Второто, което е че в самата, в самият статут е ясно изписано, че колектив на 

годината в областта на училищното образование, именно там се получиха 

тези разногласия, в смисъл такъв, че в Общински детски комплекс от 5 до 18 

годишна възраст правят извънучилищно образование, а в тази гимназия – 

училищно образование. Фактора, който и с предложенията, които влязоха, аз 

нямам нищо напротив като председател на комисията, поради това, че имаме 

и експертна комисия, която си е дала своето предложение. Благодаря ви.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Има преди това вдигнати ръце, г-н Луков иска да се изкаже, г-н 

Балабанов, представителя на гражданската квота. Заповядай Ивайло, да ти си. 

 

Христо ДИМИТРОВ 

Христо Димитров – „Варненци за Варна“. Дами и господа общински 

съветници, уважаеми г-н председател. Аз като присъстващ на тази комисия 

искам единствено и само да заявя следното – беше допусната фактическа 

грешка по отношение на статута, особено в тълкуванието на юриста Стамов, 

където се взе за база миналогодишния статут, без да се отчете статута за 2013 

г., където госпожата посочи точка втора зачитам: „Награди Варна се 

присъжда на ученици и учители от детските градини, обслужващи звена и 

училища на територията на община Варна“. След такова тълкувание, беше 

взето и решението да отпадне Общински детски комплекс и наградата да се 

присъди съответно на Хуманитарна гимназия, тъй като той не отговаря на 

статута. Категоричното ми твърдение в случая, че това противоречи с таз 

годишния статут и това е мнението моето, че Общински детски комплекс 

заслужава наградата. Това е фактическата ситуация, какво де факто се случи.    



Владимир ТОНЕВ 

Г-н Луков, заповядайте. 

 

Иван ЛУКОВ 

Предлагам да прекратим дебатите, като нашата политическа група на 

„ГЕРБ“ ще подкрепи Общински детски комплекс. 

 

 Владимир ТОНЕВ 

Благодаря Ви. Колеги, съгласно нашия правилник, последното 

предложение се гласува първо, предложение за Общинския детски комплекс 

да го гласуваме направи г-жа Хамза, ще гласуваме и за едното предложение и 

за другото предложение, което събере повече гласове, то ще бъде прието, но 

то трябва да събере минимум 26 гласа. Колеги, режим на гласуване за 

предложението на госпожа Хамза, колектив на годината в областта на 

училищното образование да е Общинския детски комплекс. .. Тя го 

формулира.  

 

Аврам ТОДОРОВ 

Това за 26 гласа в статута ли го пише или в правилника? 

 

Владимир ТОНЕВ 

В правилника, че трябват 26 гласа.   

 

946-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 от 

раздел ІІ ”Общи положения” и чл. 9 от раздел „Процедура за определяне на 

наградите” от „Статут за награда „Варна” в системата на предучилищното и 

училищното образование”, Общински съвет – Варна  присъжда награда 

„Варна” в системата на предучилищното и училищното образование, както 

следва: 

І. “Колектив на годината” в областта на училищното образование. 

Общински детски комплекс – Варна – за участие на децата в 

национални и международни конкурси и за отбелязването на 60-годишнината 

от организираната извънучилищна дейност във Варна. Работата с деца се 

осъществява от квалифицирани преподаватели – изявени специалисти в 

своята област и доказани общественици. Личности с висока теоретична и 

професионална подготовка, социално активни, отличаващи се със съвременен 

стил на научно-педагогическо мислене, емоционално отзивчиви, с висока 

нравственост. 

 

Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи - 12, предложението се приема. 



 

Да гласуваме и другото? .. Няма смисъл. .. Предложението е прието. 

Благодаря ви колеги. Благодаря Ви, г-н Славов. 

Следваща точка от дневния ред. 



III. 

 

По точка трета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Упълномощаване представителя на акционера Община 

Варна – общинския съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото 

събрание на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД. 

 

Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ на ОбС, 

съгл. пълн.№ ОС13000673ВН/15.05.2013 г. 
 

Владимир ТОНЕВ 

   Общински съвет прие следното решение:  

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 27 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

947-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 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. № ОС13000618ВН/26.04.2013 г. от Изпълнителния директор на 

„СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, Общински съвет – Варна 

упълномощава представителя на акционера община Варна – общинския 

съветник Янко Петров Станев, да участва в Общото събрание на акционерите 

на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК” АД, което ще се проведе на 

28.05.2013 г. от 10.00 часа и да гласува по посочените в предварително 

обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Съвет на директорите 

и доклад за дейността на Дружеството за 2012 г. и вземане на решение за 

освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

действията им по управление на Дружеството през 2012 г.” Проект за 

решение: „ОС на акционерите приема отчета и доклада на СД за дейността на 

Дружеството през 2012 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета 

на директорите за действията им по управление на Дружеството през 2012 г.” 

- Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 

добре, с оглед най-добрата защита интересите на община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния 

финансов отчет, баланс и доклад на експерт – счетоводителя на Дружеството 

за 2012 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите приема годишния 

финансов отчет, баланс и доклад на експерт – счетоводителя на Дружеството 



за 2012 г.” - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както 

намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на община 

Варна, съобразно представения отчет; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Вземане на решение за 

разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 г.” Проект за решение: 

„ОС на акционерите приема предложения от СД вариант за разпределение на 

печалбата на Дружеството за 2012 г.”  - Да участва в разискванията и да 

гласува както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите 

на община Варна;  
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор – дипломиран 

експерт – счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет 

на дружеството за 2013 г.” Проект за решение: „ОС на акционерите избира 

предложения одитор – дипломиран експерт – счетоводител, който да провери 

и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.” - Да участва в 

разискванията и да гласува както намери за добре, с оглед най-добрата 

защита интересите на община Варна;  
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне размера на 

възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и срока, за който 

възнаграждението се дължи.” Проект за решение: „ОС на акционерите 

определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 

.......лв. месечно. ОС възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да 

сключи от името на дружеството договори за управление с 

неизпълнителните членове на Съвета на директорите. ОС възлага на 

Председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление с 

Изпълнителния член на съвета на директорите. Възнаграждението се дължи 

от вписване на настоящото решение в Търговския регистър до датата на 

вписване на решението на ОС на акционерите за освобождаване на 

съответния член на Съвета на директорите от длъжност в Търговския 

регистър.” - Да участва в разискванията и да гласува както намери за 

добре, съобразно направените по точката предложения, с оглед най-

добрата защита интересите на община Варна;  

947-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на акционерите 

на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК”” АД, представителят на акционера 

община Варна общинския съветник Янко Петров Станев, на следващото 

заседание на Общинския съвет - Варна да  внесе писмен доклад за взетите 

решения на Общото събрание. 

 

Мнения, предложения, изказвания? Няма. Колеги, който е съгласен с 

така направеното … Иван Петров, заповядайте. 

 



Иван ПЕТРОВ 

По това, което прочетохте. Добър ден на всички.  

  

Владимир ТОНЕВ 

 Кажете. 

 

Иван ПЕТРОВ 

Казвам се Иван Петров. Излизам от името на хората, които са играли и 

са носили достойно синята фланелка … 

 

Владимир ТОНЕВ 

 Познаваме Ви г-н Петров, кажете по същество.  

 

Иван ПЕТРОВ 

По същество, първо искам една предистория как бе създадено това 

акционерно дружество … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Това не е по същество, в момента гласуваме упълномощаване на ... 

 

Иван ПЕТРОВ 

… това акционерно дружество беше неправомерно създадено и 

извърши куп престъпления. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Коментираме, ще Ви отнема думата, не е по точката съгласно 

правилника. Коментираме упълномощаването на д-р Станев за дружеството, 

което е регистрирано по Търговския закон. Ако имате ... 

 

Иван ПЕТРОВ 

 …. и то неправомерно регистрирано и вече 8 години върши само 

престъпления. Нека цялата общественост да знае, че „Спартак Варна“, 

футболния клуб „Спартак Варна“ го няма … 

 

Владимир ТОНЕВ 

… Изключете десния микрофон. 

 

Иван ПЕТРОВ 

 Футболния клуб „Спартак Варна“ не съществува.  

 

 



Владимир ТОНЕВ 

 Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, режим на 

гласуване. … Режим на гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 27; против - 0; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 

 

Г-н Петров, ако имате нещо входирайте го в общинския съвет към 

комисията по „Собственост“ за разглеждане. 

Колеги, по новата точка от дневния ред за капитан Собаджиев.  

 

 

 

 



IV. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства на капитан далечно 

плаване Светлозар Любомиров Собаджиев. 

   

Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ на ОбС, 

съгл. пълн.№ ОС13000673ВН/15.05.2013 г. 
 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, по новата точка от дневния ред, за капитан Собаджиев, 

предлагам на вашето внимание следния вариант за решение, изготвено от 

адвокат – довереника, г-жа Стефанова.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

отпуска финансови средства в размер на 10 хил. лв. на семейството на 

капитан далечно плаване Собаджиев задържан в Панама през 2011 г., за 

негова правна защита. Средствата да се отпуснат от Бюджета на община 

Варна за 2013 г. 

Има нарочна сметка за събиране на средства за г-н Собаджиев, като г-н 

Станислав Иванов предлага в нашето решение да бъде посочена сметката, 

която е за набиране на дарения за г-н Собаджиев. Нямаме в момента, ще я 

посочим в нашето решение преди да го подпиша.  

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

948-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна отпуска финансови средства в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, в 

тяхната равностойност в щатски долари на семейството на капитан далечно 

плаване Светлозар Любомиров Собаджиев, задържан в Панама през 2011 

година, за неговата правна защита. 

Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на община Варна за 2013 

година по сметка: IBAN: BG51 TTBB 9400 5525 7756 73 USD; BIC: ТТВВ 

BG22 в Sosiete Generale Експресбанк, Клон Транспортна Варна, с титуляр: 

Българска Асоциация на Морските Капитани. 

 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, с 

направеното допълнение от г-н Станислав Иванов, средствата да бъдат .., в 



сметката да бъдат преведени по набирателната сметка за капитан Собаджиев, 

която ни е дадена и я имаме в писмото. Моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за – 35; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

Г-н Станев поиска думата. Г-н Станев, имате думата.  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Моля за извинение, 

пропуснали сме едно решене, което задължително трябва да вземем днеска и 

то беше във връзка с това, че аз предложих за г-н Собаджиев, го пропуснах. 

На днешния ден ние трябва да вземем решение за приемане на план – 

сметката за разходите за провеждането на частичните избори. Знаете, че по 

закон всички избори се плащат от общината и ние не можем да влезем в 

изборния процес без да сме взели това решение. Администрацията донесе 

предложението, което е в резултата на съвещанието между областна, 

общинска администрация, ОИК и по предложение на ЦИК, и имаме одобрени 

средства за първия, евентуално втори тур, които днеска трябва да минем. 

Затова ви предлагам въпреки, че е в нарушение на члена от правилника, като 

форсмажорно обстоятелство, първо ви предлагам да приемем решение – да 

гласуваме приемането на план – сметка на разходите за провеждане на 

частичен избор на кмет на община Варна 2013 г. Г-н председател, ще моля за 

това. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Вие ли ще прочетете план – сметката, г-н Станев или аз? 

 

Янко СТАНЕВ 

Мога и аз, може и Вие. Няма … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Нека да сте Вие.  

 

Янко СТАНЕВ 

Добре. Нека първо да гласуваме да влезе в дневния ред. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, по така направеното предложение от г-н Станев, подлагам в 

режим на гласуване, да приеме въпросната точка като извънредна и 



изключително важна. Без нея няма да може да проведем частичните избори. 

Режим на гласуване.  

 

Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 



V. 

 

По точка пета от дневния ред: 

 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка на разходите за провеждане на 

частичен избор на кмет на община Варна за 2013 година. 
   

Докл.: д-р Янко Станев – общински съветник 
 

Владимир ТОНЕВ 

Г-н Станев, имате думата да изчете предложението за план – сметката. 

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. С указ № 86/07.05.2013 г. на Президента на Република България, 

обнародван в ДВ бр. 41/07.05.2013 г. е насрочен частичен избор за кмет на 

община Варна, област Варна на 30.06.2013 г. съгласно чл. 280, т. 10 от 

Изборния кодекс разходите по организационната и техническата подготовка, 

и обезпечаването на частичните избори, включително с техника и 

консумативи, са за сметка на общинския бюджет. С цел създаване на условия 

за нормално протичане на изборния процес и във връзка с чл. 280, т. 10 от 

Изборния кодекс, предлагам Общински съвет – Варна да одобри проекта на 

план – сметка за разходи за провеждане на частичен избор за кмет на община 

Варна, като вземе следното свое решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2013 г., на основание чл. 47, ал. 1 от Наредба за 

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

общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община Варна, във връзка 

с Указ № 86/07.05.2013 г. на Президента на Република България и във връзка 

с чл. 280, т. 10 от Изборния кодекс съгласно който разходите на 

организационно – техническата подготовка и обезпечаване на частични 

избори са за сметка на общинския бюджет, Общински съвет – Варна одобрява 

план – сметка за необходимите средства за провеждането на частичен избор 

на кмет на община Варна, област Варна, съгласно приложение към 

настоящото решение, в предвидените разходи за два тура, както следва: 

- Първи тур – 535, 574 лв.;  

- Втори тур - 461, 574 лв.; 

или общо – 997,148 лв.  

Разходите за провеждането на частичен избор на кмет на община Варна, 

месец юни 2013 г. да бъдат … Тука в текста е „отчетени“, аз го прочитам 

„осигурени и отчетени“, като дофинансиране по дейност 1-13(117) от 



държавни и общински служби, и дейности по изборите, дофинансиране на 

държавни дейности с общински приходи.  

Приложение на план – сметката. Аз предлагам тези съветници, които 

искат и план – сметката, тя ще им бъде за избори. Колеги, призовавам ви да 

гласувате за план – сметката и ви призовавам да гласувате на първи тур 

масово, за да изберете кмет на първи тур и да спестим 500 хил. лв.  

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

949-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2013 

година, на основание чл. 47, ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 

извънбюджетните сметки на община Варна, във връзка с Указ № 86 от 

07.05.2013 г. на Президента на Република България и във връзка с чл. 280, т. 

10 от Изборния кодекс, съгласно който разходите по организационно-

техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори са за сметка на 

общинския бюджет и по предложение на Христо Бозов - вр.и.д. кмет на 

община Варна, Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна одобрява 

План-сметка на необходимите средства за провеждането на частичен избор на 

кмет на община Варна, област Варна, съгласно приложение към 

настоящото решение с предвидени разходи за два тура, както следва: 

- първи тур - 535 574 лв. 

- втори тур - 461 574 лв. 

  Общо  - 997 148 лв.   

Разходите за провеждане на частичен избор на кмет на община Варна 

месец юни 2013 година, да бъдат осигурени и отчетени като дофинансиране, 

по дейност 1/13/117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите 

– дофинансиране на държавни дейности с общински приходи“. 

 

Владимир ТОНЕВ 

Режим на гласуване.  

 

…………… /гражданка/ 

Извинявайте, може ли само да запитам коя е фирмата, която ще ги 

печата? 

 

Владимир ТОНЕВ 

В режим на гласуване сме, госпожо. Изчакайте.  

http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/2d1b2a5ff364606ff041650887723470
http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/2d1b2a5ff364606ff041650887723470
http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/2d1b2a5ff364606ff041650887723470


…………… /гражданка/ 

Аз вдигнах ръка … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Режим на гласуване, изчакайте.   

 

Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 

За какво ще се изказвате, прощавайте. Включете десния микрофон, ако 

още е изключен.  

 

Татяна ИВАНОВА 

Ще се изказвам във връзка с тази точка и с това, че се предлага план – 

сметка без да е визуализирана и без общинските съветници да са видели каква 

разбивка точно гласуват. Казвам се Татяна Иванова и съм гражданин. Не 

мисля, че е редно, моето лично мнение, да се гласува нещо, което не е 

визуализирано и общинските съветници не са го прочели, нито ние сме го 

прочели. Ако имате възможност да го визуализирате на екрана, който е зад 

Вас, да се види за какво става дума, защото тези суми са много общи. Просто 

една цяла сума, която не се знае какво точно включва. Детайлите й.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Така. .. При нас е входирана въпросната преписка днеска, предвид на 

спешността ние трябва да я приемем, иначе няма как да станат местните 

избори. Органите, които са я правили са я разгледали. Ще поискам .. Не ме 

прекъсвайте. Ще поискаме план – сметката, като такава да не е ясна само на 

нас и на вас, а ще я сложим на сайта на общината, да е ясна на всички 

варненци. Това задоволява ли Ви? 

 

Татяна ИВАНОВА 

Реплика, само. До колкото си спомням на осми или на девети май беше 

ясно кога ще бъдат .. Значи от девети май е съобщението в сайта на ЦИК … 

 

Владимир ТОНЕВ 

Госпожо … 

 

Татяна ИВАНОВА 

… кога е датата на местните избори … 

 

 



Владимир ТОНЕВ 

… коментираме нещо, което не го е внесла администрацията, тя го е 

внесла днеска – ето го. Ние като общински съветници си вземаме нашето 

решение. Айде да не коментираме такива, каквито ги няма в момента. 

Благодаря Ви. Заповядайте. г-н Станев. 

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми г-н председател, колеги. Ясно е, че имаме нарушение 

формално на правилника. Ясно е, че трябва да приемем сумата. Колеги, никой 

не ни е лишил от контрол върху тази сума. И ако си спомняте прочетох 

„осигурени и отчетени“. Значи дайте да говорим сериозно. Тука ала – бала, 

може всеки да става да вика. Да, органите, които са работили върху 

изготвянето на тази план – сметка са органите на община, органи на областна 

администрация, както и органите на съответните избирателни комисии. Аз 

съм обеден, че тази плам – сметка при отчета си ще бъде контролирана от нас 

много по-сериозно, отколкото всички досегашни. Просто трябва да се започне 

изборния процес. Така че всички подозрения ще увиснат с публикуването на 

сайта и след това с контрола върху отчитането на тия средства, който се 

извършва по един много сериозен начин към този момент. След всички онези 

неща, които не се случиха в последно време.  

 

Владимир ТОНЕВ 

Така. Благодаря Ви. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 



VI. 

 

По точка шеста от дневния ред: 

 ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – 

Варна. 
 

Докл.: Владимир Тонев – Председателстващ на ОбС, 

съгл. пълн.№ ОС13000673ВН/15.05.2013 г. 
 

Владимир ТОНЕВ 

Колеги, имаме пет нови общински съветника, най-малкото те трябва да 

кажат в кои комисии искат да бъдат и да присъстват, за да могат те да работят 

в паузата между тази и следващата сесия. Минимум трябва да участват поне в 

една комисия. Значи разчитаме на вашата съвест да кажете къде искате да 

участвате, защото иначе е много удобно никой в никакви комисии да не 

участва, и колегите да работят вместо вас. .. Не ви чух. ... Само двама са, да. 

Или ще започна в залата да ги чета. Кои са …  

Колеги, имаме заявление от Огнян Василев Къчев, иска да участва в 

постоянни комисии „Младежки дейности и спорт“, „Собственост и 

стопанство“, „Търговия и туризъм“. И във временна комисия „ОВОС“. Който 

е съгласен с .. Няма който е съгласен, поименно гласуване, режим на 

гласуване. 26 гласа са необходими. Режим на гласуване колеги.  

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

950-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна решава общинският съветник Огнян Василев Къчев 

да бъде член на ПК „Младежки дейности и спорт”, ПК „Собственост и 

стопанство“, ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“ и ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда“. 

 

Резултати от гласуването: за – 34; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 

Заявление от Пламен Начков Печев, желае да участва във „Финанси и 

бюджет“, „Собственост и стопанство“, „Битови и комунални дейности“. 



Колеги, който е съгласен с молбата на г-н Начков, моля да гласува. Режим на 

гласуване.  

 

951-6.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна решава общинският съветник Пламен Начков Печев 

да бъде член на ПК „ Финанси и бюджет“, ПК „Собственост и стопанство“ и 

ПК „Благоустройство и комунални дейности“. 

 

Резултати от гласуването: за – 37; против - 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 

Заявление от Марица Димитрова Гърдева: моля да бъда включена в 

следните комисии към общинския съвет: ПК „Образование“, ПК „Култура“, 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“. Колеги, режим на гласуване. 

 

952-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна решава общинският съветник Марица Димитрова 

Гърдева да бъде член на ПК „Образование“, ПК „Култура и духовно 

развитие“ и ПК „Социални дейности и жилищна политика“. 

 

Резултати от гласуването: за – 36; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

Заявление от Мартин Светлозаров Байчев: моля да бъда включен в 

следните комисии към общинския съвет: ПК „Младежки дейности и спорт“, 

ПК „Собственост и стопанство“, ПК „Туризъм и търговия“. Колеги, режим на 

гласуване.  

 

953-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна решава общинският съветник Мартин Светлозаров 

Байчев да бъде член на ПК „Младежки дейности и спорт”, ПК „Собственост 

и стопанство“ и ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“. 

 



Резултати от гласуването: за – 39; против - 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 

Заявление от Марина Панайотова – Карапетян: моля да бъда включена в 

следните комисии към общинския съвет: ПК „Младежки дейности и спорт“, 

ПК „Транспорт“, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ и ВрК 

„ОВОС“. Режим на гласуване.  

 

954-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 

Общински съвет – Варна решава общинският съветник Марина Петрова 

Панайотова-Карапетян да бъде член на ПК „Младежки дейности и спорт”, 

ПК „Транспорт“ и ПК „Социални дейности и жилищна политика“ и ВрК 

„Опазване и възпроизводство на околната среда“. 

 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 

Няма други молби на колеги, които да искат да минат в една или друга 

комисия. 

С настоящото изчерпахме дневния ред. 

Благодаря ви колеги, закривам заседанието на Общински съвет – Варна.  

 

                                          

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                       ВАРНА 

 

                      _______________ /Н. АПОСТОЛОВ/ 
                                                                            съгл. пълн. № ОС13000673ВН/15.05.2013 г. 

 

 

ИЗГОТВИЛ Н-К СЕКТОР „КОбС”   

 

   

________________/Ю. ПЕТКОВА/    

                    

 

                             СЪГЛАСУВАЛ 

 

                                         __________________/адв.Д. СТЕФАНОВА/ 


