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№ 20 
 

Двадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 
на председателстващия Общински съвет – Варна Владимир Велчев Тонев 
съгласно решение на Общински съвет – Варна № 956 -2(19)/04.06.2013 г., 
се проведе на 15.07.2013 г. (понеделник) от 10:00 часа до 10:15 часа. 
  

В присъствения списък има положени 43 подписа на общински 
съветника, неположили подпис в присъствения списък са: 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Николай СТОЯНОВ 
Петър ТОДОРОВ 
Пламен НАЧКОВ 
Тодор МУТАФОВ 
 
Владимир ТОНЕВ 
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости, уважаеми 

официални лица, уважаеми представители на държавната власт. Имам 
удоволствието да открия тържествената сесия, която е свикана с един 
единствен предмет – да закълнем спечелилия в изборите за кмет на община 
Варна, г-н Иван Портних.  

 
/аплодисменти/ 
 
Г-н Портних, моля заповядайте.  
Давам думата на представителя на ОИК да прочете решението. 
 
Кристиян БОГОЕВ 
Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господа и 

дами народни представители, драги гости. Имам радостното задължение да 
обявя решение № 577 на Общинска избирателна комисия, постановено на 
08.07.2013 г.: 

На основание чл. 33, ал. 1, т. 23 въз основа на получените данни от 
протоколите на секционните избирателни комисии, Общинска избирателна 
комисия реши: обявява за избран за кмет на община Варна на втори тур Иван 



Николаев Портних, получил 38 642 действителни гласа. Издаваме съответно 
удостоверение във връзка с направения избор. 

Моля г-н кмете, да Ви връча удостоверението. 
 
/аплодисменти/ 
Владимир ТОНЕВ 
 
Заклевам се в името на Република България да спазвам 

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

Заклех се! 
 
/аплодисменти/ 
 
Председателя на Общински съвет – Варна Владимир Тонев връчва на 

господин Иван Николаев Портних кметската огърлица и символичния ключ 
на град Варна. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н Караденчев, уважаеми г-н областен управител, уважаеми 

г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа, 
скъпи съграждани. На първо място искам да благодаря на всички, които ми 
гласуваха доверие за пътят на развитие на града ни в следващите години. Ще 
бъда изключително кратък и ще кажа само едно – осъзнавам, че всеки един 
варненец е мой работодател и от днешния ден нататък обещавам на всички 
варненци единствено и само работа, и съм обеден, че с правилните 
приоритети, с правилния подход, с конструктивното съдействие и 
взаимодействие по-скоро, с общинския съвет, в което съм абсолютно обеден, 
в следващите две години наистина можем да направим така, че града да се 
развива по един по-добър начин, градът ни да стане едно по-добро място за 
живеене. Още веднъж благодаря на всички за доверието, още веднъж искам 
да декларирам, че от днешния ден нататък наистина ще работя за доброто на 
този град и съм обеден, че всички заедно можем да постигнем много. 
Благодаря.  

 
/аплодисменти/ 
 
Даниела ДИМОВА 
Цветя за попътен вятър и изключително успешен мандат на г-н 

Портних като кмет от групата съветници на Политическа партия „ГЕРБ“. 



/аплодисменти/ 
 
Росен МАРКОВ 
Честито на кмета и от първия ден му искам оставката, това е в кръга на 

майтапа. Да свиква с обстановката в България. И една картина „Герберияда“ 
от художник Росен Марков.  

 
/аплодисменти/ 
 
Владимир ТОНЕВ 
Уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми областен управител. 

Закривам Двадесетото заседание на общинския съвет. Честит ни кмет.  
 
 
 
 
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                       ВАРНА 
 

                           _______________ /В. ТОНЕВ/ 
                                                        съгл. р-ние № 956-2(19)/04.06.2013 г. 
 
     
 
ИЗГОТВИЛ Н-К СЕКТОР „КОбС”   
  
________________/Ю. ПЕТКОВА/   
  

                    
                                              СЪГЛАСУВАЛ 
 

                         __________________/адв.Д. СТЕФАНОВА/ 
 

 


