
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 2 

от заседание, проведено на 16.11.2011 г. 
по точка  първа от дневния ред 

 
 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от Кмета на Община Варна 
относно избор на кметове на райони в Община Варна. 

 
     Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници -50 

  

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 

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

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

 
 /за-44/ 



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

 
 /за-42/ 
 
 
 

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

 
 /за-41/ 
 
 
 
 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 2 

от заседание, проведено на 16.11.2011 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 
 ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет-
Варна. 

 
     Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници -47 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

8-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет 
Снежана Николова Донева. 

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

9-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 



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

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

10-2. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския съвет 
Владимир Велчев Тонев 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 2 

от заседание, проведено на 16.11.2011 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 
 ОТНОСНО: Създаване на постоянни, временни и специализирани 
комисии към Общински съвет-Варна, избор на председатели на комисии и 
утвърждаване на съставите им. 

 
     Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 

 
Общ брой присъстващи общински съветници -48 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

12-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Финанси и бюджет” и избира за 
председател на комисията Янко Петров Станев. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 

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

12-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Финанси и бюджет” 
следните общински съветници:  
Борислав Гуцанов Гуцанов 
Валентина Вичева Софрониева 
Владимир Велчев Тонев 
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Иван Николаев Портних 



Костадин Тодоров Костадинов 
Людмил Стефанов Цветков 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Николай Георгиев Стоянов 
Николай Купенов Пашов 
Николай Недков Недков 
Петър Димитров Тодоров 
Ради Димитров Радев 
Станислав Темелков Димитров 
Таня Петкова Парушева 
Тодор Иванов Мутафов 
Христо Атанасов Атанасов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Янко Петров Станев 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

13-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на територията на общината и 
населените места” и избира за председател на комисията Таня Петкова 
Парушева. 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
 13-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места следните общински съветници: 
Владимир Велчев Тонев 
Димитър Иванов Чутурков 
Желез Николов Железов 
Иван Николаев Потних 
Илия Христов Кафалийски 
Миглен Георгиев Тодоров 
Николай Купенов Пашов 
Петър Николаев Липчев 
Станислав Георгиев Иванов 



Станислав Темелков Димитров 
Таня Петкова Парушева 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Юлияна Атанасова Боева 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

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

  
 

15-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Собственост и стопанство” и 
избира за председател на комисията Валентина Вичева Софрониева. 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 



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

16-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 



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

17-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Социални дейности и жилищна 
политика” и избира за председател на комисията Лидия Велик Маринова. 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
 17-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “ Социални дейности 
и жилищна политика” следните общински съветници: 
Анелия Димитрова Клисарова 
Гергана Желязкова Славова 
Ивайло Симеонов Бояджиев 
Илия Христов Кафалийски 
Йорданка Василева Юнакова 
Лидия Велик Маринова 
Лидия Дунова Петкова 
Людмил Стефанов Цветков 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 



Николай Георгиев Стоянов 
Павел Алексеев Христов 
Светлана Иванова Такева 
Тодор Иванов Мутафов 
Янко Петров Станев 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
 

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

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

19-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Транспорт” и избира за 
председател на комисията Иван Николов Луков. 
 /за-44, против-0, въздържали се-2/ 
 



 19-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Транспорт” 
следните общински съветници: 
Аврам Иванов Тодоров 
Борислав Гуцанов Гуцанов 
Желез Николов Железов 
Жельо Петров Алексиев 
Ивайло Христов Митковски 
Иван Николов Луков 
Марио Димитров Шиваров 
Павел Алексеев Христов 
Петър Димитров Тодоров 

/за-46, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

 

20-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Обществен ред и сигурност” и 
избира за председател на комисията Станислав Темелков Димитров. 
 /за-41, против-0, въздържали се-4/ 
 
 20-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Обществен ред и 
сигурност” следните общински съветници:  
Пламен Иванов Георгиев 
Пламен Цветанов Градинаров 
Станислав Темелков Димитров 

/за-46, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

 

21-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 



комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Наука и образование” и избира за 
председател на комисията Славчо Славов Славов. 
 /за-31, против-2, въздържали се-8/ 
 
 21-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Наука и 
образование” следните общински съветници: 
Анелия Димитрова Клисарова 
Йорданка Василева Юнакова 
Костадин Тодоров Костадинов 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Николай Георгиев Стоянов 
Пламен Иванов Георгиев 
Славчо Славов Славов 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

 

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

 



 

23-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” и избира за председател на комисията 
Николай Красимиров Георгиев 
 /за-44, против-0, въздържали се-4/ 
 
 23-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Европейски въпроси 
и международно сътрудничество” следните общински съветници:  
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Даниела Стефанова Иванова-Димова 
Добромир Йорданов Джиков 
Николай Красимиров Георгиев 
Пламен Иванов Георгиев 
Станислав Георгиев Иванов 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

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

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



 

25-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава постоянна комисия “Култура и духовно развитие” и 
избира за председател на комисията Даниела Стефанова Иванова-Димова. 
 /за-47, против-0, въздържали се-1/ 
 
 25-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Култура и духовно 
развитие” следните общински съветници: 
Даниела Стефанова Иванова-Димова 
Димитър Иванов Чутурков 
Лидия Велик Маринова 
Лидия Дунова Петкова 
Петър Николаев Липчев 
Славчо Славов Славов 
Светлана Иванова Такева 
Снежана Николова Донева 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

 

26-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава временна  комисия “Опазване и възпроизводство на 
околната среда” и избира за председател на комисията Николай Купенов 
Пашов. 
 /за-43, против-0, въздържали се-0/ 
 
 26-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на временна комисия “Опазване и 
възпроизводство на околната среда” следните общински съветници:  
Владимир Велчев Тонев 
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 



Даниела Стефанова Иванова-Димова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Димитър Иванов Чутурков 
Добромир Йорданов Джиков 
Желез Николов Железов 
Жельо Петров Алексиев 
Иван Николов Луков 
Лидия Велик Маринова 
Людмил Стефанов Цветков 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Миглен Георгиев Тодоров 
Николай Георгиев Стоянов 
Николай Красимиров Георгиев 
Николай Купенов Пашов 
Петър Николаев Липчев 
Пламен Иванов Георгиев 
Ради Димитров Радев 
Славчо Славов Славов 
Светлана Иванова Такева 
Станислав Темелков Димитров 
Тодор Иванов Мутафов 
Христо Атанасов Атанасов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Юлияна Атанасова Боева 
Янко Петров Станев 

/за-48, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

 

27-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава временна комисия “Борба с корупцията и 
корупционните практики” и избира за председател на комисията Петър 
Николаев Липчев. 
 /за-45, против-0, въздържали се-0/ 
 
 27-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 



съвет-Варна избира за членове на временна комисия “Борба с корупцията и 
корупционните практики” следните общински съветници:  
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Добромир Йорданов Джиков 
Жельо Петров Алексиев  
Ивайло Симеонов Бояджиев 
Иван Николов Луков 
Петър Николаев Липчев 
Пламен Иванов Георгиев 
Станислав Темелков Димитров 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
 /за-46, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

 

28-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава временна комисия “Структури и общинска 
администрация” и избира за председател на комисията Снежана Николова 
Донева. 
 /за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 
 28-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на временна комисия “Структури и 
общинска администрация” следните общински съветници:  
Валентина Вичева Софрониева 
Владимир Велчев Тонев 
Галина Димитрова Крайчева-Иванова 
Гергана Желязкова Славова 
Даниела Стефанова Иванова-Димова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Димитър Иванов Чутурков 
Добромир Йорданов Джиков 
Иван Николов Луков 
Илия Христов Кафалийски 
Йорданка Василева Юнакова 



Костадин Тодоров Костадинов 
Лидия Велик Маринова 
Людмил Стефанов Цветков 
Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
Миглен Георгиев Тодоров 
Николай Георгиев Стоянов 
Николай Недков Недков 
Петър Димитров Тодоров 
Петър Николаев Липчев 
Пламен Иванов Георгиев 
Ради Димитров Радев 
Светлана Иванова Такева 
Славчо Славов Славов 
Снежана Николова Донева 
Станислав Георгиев Иванов 
Станислав Темелков Димитров 
Таня Петкова Парушева 
Тодор Иванов Мутафов 
Христо Атанасов Атанасов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Юлияна Атанасова Боева 
Янко Петров Станев 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

 

29-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна създава временна комисия “Изработването на проект за 
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и избира за 
председател на комисията Аврам Иванов Тодоров. 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 
 29-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за членове на временна комисия “ Изработването на 
проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
следните общински съветници:  
Аврам Иванов Тодоров 
Валентина Вичева Софрониева 
Владимир Велчев Тонев 
Гергана Желязкова Славова 
Дилбер Ахмедова Вейсалова 
Димитър Иванов Чутурков 
Костадин Тодоров Костадинов 
Миглен Георгиев Тодоров 
Светлана Иванова Такева 
Славчо Славов Славов 
Таня Петкова Парушева 
Тодор Иванов Мутафов 
Цветелина Тодорова Тънмазова 
Янко Петров Станев 
 /за-48, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

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



31-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка 
с чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и 
чл.17, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и по предложение на Кмета на Община Варна вх.№ РД11-
9302/195/15.11.2011 г., Общински съвет-Варна създава Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол и избира за председател 
Теодора Трендафилова, Николай Стоянов за заместник-председател и 
Димитър Кискинов за секретар. 

/за-42, против-0, въздържали се-0/ 
 
31-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 от Закона 

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

- от администрацията на Община Варна 
1.Теодора Трендафилова  
2. Димитър Кискинов  
3. Анелия Добринова 

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



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

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

/за-47, против-0, въздържали се-0/ 
 

32-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона 
за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
спестовни влогове /ЗУЖВГМСВ/ и чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане 
на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
спестовни влогове, Общински съвет-Варна утвърждава следния състав на 
комисията: 

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

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

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

 
 

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

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

1. Димитър Иванов Чутурков - председател 
2. Желез  Николов Железов - член 



3. Тодор Иванов Балабанов - член 
4. Илия Христов Кафалийски - член 

 /за-45, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 2 

от заседание, проведено на 16.11.2011 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

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

     Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -48 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-48, против-0, въздържали се-0, отсъстват-3/ 
 
 
 
 
35-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № РД11-2600/1994/07.11.2011 г. от управителя на „ 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, Общински 



съвет - Варна упълномощава представителя на съдружника Община Варна 
- общинския съветник Николай Георгиев Стоянов, да участва в Общото 
събрание на съдружниците на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-
ВАРНА” ООД, което ще се проведе неприсъствено и да отрази писмено 
начина си на гласуване по посочените в предварително обявения дневен 
ред точки, да се подпише, и да изпрати писмото най-късно до 21.11.2011 г., 
като има следните правомощия: 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

 



 

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

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

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 2 

от заседание, проведено на 16.11.2011 г. 
по точка  пета от дневния ред 

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

     Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -48 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 2 

от заседание, проведено на 16.11.2011 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

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

    Докл.: Ив.Митковски-общински съветник 
 

Общ брой присъстващи общински съветници -48 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

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

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



40-6-2. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително 
изпълнение на горното решение, поради факта, че отсъствието на член на 
комисията сериозно би затруднило нейната работа и би осуетило избора на 
управител на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна” ЕООД, 
от което би последвала значителна и трудно поправима вреда с оглед 
специфичните функции на лечебното заведение. 
 /Резултат от поименно явно гласуване 
 за-48, против-0, въздържали се-0, отсъстват-3/ 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 


