
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 

№ 18 

от заседание, проведено на 22.05.2013 г. 

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 
     

    

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

 

 

 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 

 

 

 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
                                                                        /съгл. пълн.№ ОС13000673ВН/15.05.2013 г./ 

 



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 

№ 18 

от заседание, проведено на 22.05.2013 г. 

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“ 
     

    

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 

 

 



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 поименно явно гласуване: 

за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

 

 

 

 

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 поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 

 

   

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
/съгл. пълн.№ ОС13000673ВН/15.05.2013 г./ 



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 

№ 18 

от заседание, проведено на 22.05.2013 г. 

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. 
 

 

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. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 4/ 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
/съгл. пълн.№ ОС13000673ВН/15.05.2013 г./ 



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 

№ 18 

от заседание, проведено на 22.05.2013 г. 

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. 
 

 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
/съгл. пълн.№ ОС13000673ВН/15.05.2013 г./ 



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 

№ 18 

от заседание, проведено на 22.05.2013 г. 

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 
 

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“. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
/съгл. пълн.№ ОС13000673ВН/15.05.2013 г./ 

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


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 

№ 18 

от заседание, проведено на 22.05.2013 г. 

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. 
 

 

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“. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 

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“. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 

 



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“. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

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“. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

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“. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
/съгл. пълн.№ ОС13000673ВН/15.05.2013 г./ 


