
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    № 1 

          Днес, 09.11.2007 г. в 09.00 часа Областният управител на Варненска област г-н 
Петър Кандиларов откри ПЪРВОТО заседание на Общински съвет-Варна мандат 2007-
2011 г.
          ПЕТЪР КАНДИЛАРОВ
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми госпожи и господа кметове, 
уважаеми господин Станев. 

На основание чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА със моя Заповед № РД-07-7706-327 от 05.11.2007 г., 
свиках новият общински съвет, който ще заседава по две точки от дневния ред.   

1. Полагане на клетва от Кмета на общината, кметовете на райони и кметства, и 
общински съветници, съгласно чл. 23, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. 

2.  Провеждане на избор на Председател на общински съвет, съгласно чл. 24, ал.  1 от 
ЗМСМА. 

          Уважаеми общински съветници, уважаеми гости. Пред общинските съвети пред 
общините през тази година и през следващите четири години ще има нови предизвикателства 
и нови отговорности, защото общините вече сами ще определят данъците върху имотите, 
автомобилите, размера на патентния данък. Това са едни данъци, които реално ще постъпват 
в  самите общини, но това са и данъци, с които общините реално ще могат да бъдат 
управлявани, насочвани. При определянето на тези данъци обаче недейте да забравяте, че 
освен като хора, които ги определяте, ще бъдете и хора, които ще ги плащате. Другото голямо 
предизвикателство, което е пред общините във момента са тези седем милиарда евро по 
програмите на европейския съюз. Разпределена на броя на общините това са по 27 000 000 
горе-долу за всяка една община, но тези пари не са пари, които ще дойдат директно в 
общината, не са пари, които са определени, че ще бъдат точно толкова. Всяка една община на 
база на своите кадри, на база на своята готовност може да привлече неизмерими средства от 
европейските фондове, но за това трябва да има проекти, добре направени, добре 
изпълнявани и за това според мене е необходимо да се обучавате, да бъдете подготвени да 
обучавате и служителите в администрацията и най-важното да бъдете много, много активни. 
Едно от основните неща, които стои пред кметовете, пред общинските съветници според мен, 
това са потребностите на хората от общината. На хората които са ви гласували доверие. 
Точно сега след изборите вие всички сте били между хората и знаете какви са техните 
желания, какви са техните виждания, какви са техните болки и за това вие трябва да 
продължите, не само да ги удовлетворите в момента, но да продължите да бъдете сред тях, да 
знаете постоянно какви са проблемите, за да можете във всеки един момент да отговаряте на 
потребностите на обществото. Трябва да се обърне изключително важно и първостепенно 
внимание според мен на неща като образование, на развитие на малкия и средния бизнес, на 
медицината. В една община според мен не може да се говори за малки и за големи проблеми. 
Всички проблеми, които са на гражданите в общината, дори проблема на един отделен 
гражданин е един голям проблем и трябва да му бъде обърнато съответното внимание. Ако в 
местните избори, които току що минаха може да намерим прекалено много сходство с 
изборите, които преди повече от сто години са проведени от Бай Ганьо и Гочуолу и Дочуолу. 
Нека управлението и решенията, които Вие ще взимате да бъдат достойни за България като 
член на Европейския съюз. Уважаеми общински съветници, уважаеми кметове моля станете 
за полагането на клетва. 

          “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и 
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 
гражданите от Варненска община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!”



Благодаря Ви. А сега с удоволствие давам думата на най-възрастния общински съветник доц. 
Константин Трошев. Заповядайте! 

Константин ТРОШЕВ:
Уважаеми колеги,  започва нашата делова работа и след като положихме клетвата и знаем, че 
казаното е казано, но написаното е истинското и вярното аз ще ви помоля след прочитането 
на имената Ви да слезете до председателската маса и да подпишете клетвените декларации, 
като пръв ще направя това аз. След мен моля колегите по списък по азбучен ред на имената 
да се подпишат.

1. Андрей Николаев Василев 

2. Анелия Димитрова Клисарова

3. Анна Миткова Радева

4. Борислав Гуцанов Гуцанов

5. Валентин Христов Милков

6. Валерия Александрова Ангелова

7. Веселин Найденов Марешки

8. Веселин Христов Данов

9. Владимир Велчев Тонев

10. Гергана Желязкова Славова

11. Данчо Симеонов Симеонов

12. Димитър Йорданов Атанасов

13. Дилбер Ахмедова Вейсалова

14. Димо Атанасов Стоев

15. Добромир Гичев Кондов

16. Драгомир Демиров Дончев

17. Евгения Александрова Александрова

18. Емил Йорданов Радев

19. Ивайло Симеонов Бояджиев

20. Ивайло Христов Митковски

21. Иван Стоянов Славков

22. Йорданка Милева Несторова

23. Константин Георгиев Трошев

24. Красимир Маринов Маринов

25. Красимир Милчев Симов

26. Красимир Минков Маринов

27. Красимир Петров Петров

28. Красимир Тодоров Узунов

29. Лидия Дунова Петкова

30. Медиха Енвер Мехмед-Хамза



31. Неделчо Михайлов Димов

32. Николай Купенов Пашов

33. Николай Филев Джагаров

34. Октай Мемиш Мустафов

35. Павел Илиев Димитров

36. Панко Кирилов Анчев

37. Пламен Георгиев Войков

38. Пламен Георгиев Пенев

39. Пламен Иванов Андреев

40. Пламен Начков Печев

41. Ради Димитров Радев

42. Радослав Николов Коев

43. Свилен Николов Крайчев

44. Снежана Николова Донева

45. Стелиян Георгиев Севастиянов

46. Тодор Иванов Мутафов

47. Христо Веселинов Данов

48. Цанко Георгиев Цветанов

49. Цвета Алипиева Георгиева

50. Цветелина Тодорова Тъмназова

51. Янко Петров Станев

А сега нека кмета на общината, кметовете на райони и населени места да подпишат 
клетвената декларация.

/следва подписване на клетвените декларации по списък по азбучен ред-кмет на община,  
кметове на райони, кметове на населени места/
1. Кирил Петров Йорданов                       кмет на Община Варна

2. Богдан Борисов Караденчев                 кмет на район Аспарухово

3. Добромир Йорданов Джиков                кмет на район Вл.Варненчик

4. Йорданка Василева Юнакова                кмет на район Младост

5. Пламен Цветанов Градинаров               кмет на район Приморски

6. Таня Маринова Василева                       кмет на район Одесос

7. Васил Димитров Дюлгеров                             кмет на с.Константиново

8. Ганка Димитрова Стефанова                 кмет на с.Тополи

9. Гергана Добрева Иванова                      кмет на с.Казашко

10. Мара Стаматова Спирова                    кмет на с.Звездица

11. Светослав Асенов Райков                             кмет на с.Каменар

Като председателстващ на днешното първо заседание на общинския съвет и както каза г-н 
областният управител най-възрастният съветник. Това не звучи много добре и с това сигурно 



ще се съгласят всички дами в залата, но е голяма чест. Не звучи и много вярно, защото ние 
медиците, а ние тука в залата сме доста на брой знаем, че не винаги паспортната възраст 
отговаря на биологичната. Това е от нашия опит от медицината и биологията, а и 
положително много от вас са се убедили в това. Но не само това и в живота, а дори и в 
политиката ние виждаме, че е така. Например партията, която ме е излъчила, политическа 
партия “ГЕРБ”, можем да кажем, че е най-младата. Само десет месеца, а вече е постигнала 
такъв успех. Какъвто  видяхме на изборите и аз съм благодарен за това, че най-възрастният е 
от нас и в нея, и е днес на трибуната пред вас. Както от погледа от висотата на годините на 
моя професионален и житейски опит. Бих искал да споделя с Вас, че моите учители във 
всичко и навсякъде и средата, в която съм израснал, живял и работил, са ме научили на един 
принцип и аз бих искал да го споделя с Вас уважаеми колежки и колеги - принципът на 
мярката. Присъствал съм като слушател, като гост на много заседания на предните общински 
съвети и за съжаление понякога и с болка съм забелязвал, че този принцип на мярката не 
винаги е бил спазван. Мярка във всичко, мярка във взаимоотношенията ни, мярка в 
изказванията ни, ако щете мярка в желанията и в исканията ни за да бъдат те реални. И аз 
като доайен на нашия нов Общински съвет си позволявам да ви препоръчвам нека да 
спазваме мярката.  И освен това от тази трибуна точно днес  е момента да споделя с вас нещо 
от собственото си биография, което не винаги се пише в нея. Моето име, т.е. фамилия е 
свързано с фамилията Трошев, това е един от родовете, който са създавали град Варна и то 
фамилия, която до сега за моя радост и за мое щастие е била винаги сочена като пример. И аз 
съм горд, че съм потомък на този род и още нещо, един факт, който искам точно днес с вас да 
споделя. Преди сто години, моят дядо Кръстьо Трошев през време на кметуването на Иван 
Церов е бил упълномощен от общински съвет, като общински съветник да подпише 
решението за създаването на алеята на Възрожденците в Морската градина. Аз се надявам, че 
ще мога да бъда така отдаден на тази функция, на тази работа като общински съветник в 
Общински съвет – Варна.  Благодаря ви. Сега давам думата на г-н Борислав Гуцанов за 
приветствие, като последния, предишния, стария Председател на общински съвет. 
Заповядайте. 

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:
Уважаеми господин Кмете, уважаеми господин Областен управител, уважаеми колеги 
общински съветници, уважаеми народни представители, уважаеми председателстващ, 
уважаеми гости, варненци Предният общински съвет успя да направи един много голям скок 
в своето мислене. Политическите пристрастия на всяка една от партиите представлявана в 
него и политическите драми останаха извън вратите на тази заседателна зала. Благодарение 
на тази промяна на мисленето се създаде един екип, едно доверие между Кмет и Общински 
съвет, между администрация и комисии. Благодарение на това доверие и на този подход 
предходният Общински съвет успя да обсъжда и да взема решения по теми, които преди това 
бяха табу и немислими дори да бъдат коментирани. През него започнахме строежа на детски 
градини, които решения се взеха в тази заседателна зала. Започнахме разширяването на 
такива, проектирането на нови училища. Започна проектът за изграждане на новото 
пристанище и модернизирането на сегашното пристанище Варна-изток.  Прие се заданието 
за Общия устройствен плана на Варна, нещо, което повече от петнадесет години никой не 
смееше да  го постави за обсъждане в тази зала. Бюджетът на общината, гледайки Димо 
Стоев се сещам, че се вдигна  повече от три пъти за тези години. Все неща, които станаха 
благодарение именно на този екип и това доверие, което имаше помежду ни. Аз се надявам и 
призовавам днешното заседание да не стане като папски конклав с присъствието на 
илюминации, а наистина да покажем, че и новият общински съвет е готов да  работи по този 
начин. Изборите преминаха. Всяка една политическа партия, разбира се недоволна от 
резултатите си имала е надежда за нещо по-добро, за един по-добър резултат и това е 
нормално и съвсем естествено. Всеки един човек се стреми към нещо повече и това е една от 
основните причини за еволюцията. Никога да не си доволен от това, което е в момента и да се 



стремиш към нещо ново, да откриваш новото, но така или иначе реалността през следващите 
четири години е тази, която в момента ние подписахме с клетвените си декларации. Така че 
нека да направим Варна, както винаги е била през последните години модел за управление на 
страната от този общински съвет и от взаимодействията с Кмета и администрацията, да 
направим моделът за управление на страната ни отново да тръгне оттук. Призовавам ви към 
такава работа на общинския съвет и съм убеден, че хората които сме представители в него 
имаме силата и волята по този начин да работим и за напред. Желая успех от все сърце на 
целият общински съвет, на Кмета начело с неговата администрация. На добър час.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ:
Постъпили са две искания за поздравления. Давам думата на областния и общински 
координатор на политическа партия “ГЕРБ” Павел Димитров.

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ:
Уважаеми дами и господа, повалявам си като Председател на групата съветници на ПП 
“ГЕРБ” в общинския съвет, да ви поздравя с първата учредителна сесия на новия общински 
съвет и да ви пожелая успешна работа за благото на нашия прекрасен град. Нашата 
политическа формация е млада формация. Вие чухте преди малко от доц. Трошев, че тя е на 
около десет месеца от нейното учредяване.  И това предполага и ви е ще го разберете, че ние 
в тази връзка сме заложили на нови лица. Ето защо нашите общински съветници за първи 
път се явяват в тази зала в това си качество, но независимо от това аз искам да ви уверя, че 
всеки от нас е добронамерен, доказал се професионалист в своята област и ние като екип сме 
готови да съдействаме за реализирането на всички позитивни идеи в този общински съвет. От 
друга страна обаче искам да ви декларирам, че нашата група ще се противопоставя на всички 
опити за корупционни практики, ще се противопоставя на всичко негативно, ще се 
противопоставя на опитите за ограбването парите на варненци. В този смисъл, аз мисля, че 
ние ще направим опит да бъдем коректив в този общински съвет. Благодаря ви и на добър 
час.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ:
Давам думата на г-н Неделчо Михайлов, лидер на партия “Нашият град”.

НЕДЕЛЧО МИХАЙЛОВ:
Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги, 
уважаеми колеги журналисти, скъпи съграждани. На новите колеги честито, на старите 
колеги с нови партии също честито. Явно еволюцията е признак за развитие в политическия 
живот в България. Ще започна с една латинска фраза: Глория виктес! – Слава на победените! 
Аз разбира се не жаля за хората, които не намериха място в местния парламент, а се опитвам 
да вярвам, че след четири години няма да кажем това - Глория виктес! – Слава на победените! 
И нека победените да не бъдат нашите съграждани, които ни пратиха тук, както каза един 
водач: Аз имам мечта! I have a dream. Имам мечта. Със страшно много порочни практики 
известни от зората на демокрацията до тук този общински съвет да скъса. Да скъса с 
уговорките по ъглите, да скъса с подмяната на вота на нашите съграждани, да скъса с 
политиката на петте лева. В този смисъл искам да кажа, че големите групи във Варненския  
общинския съвет, трябва да поемат своята политическа отговорност, както и ние разбира се.  
Благодаря Ви! Нека бог да пази Вас, децата Ви  и нашият град. 

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ:
Давам думата на д-р Ивайло Митковски от коалиция “СДС” и “ДСБ”.

ИВАЙЛО МИТКОВСКИ:
 Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин кмете, уважаеми господин 
областен управител, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани. 



Влизайки в този общински съвет, нашата коалиция “Съюз на демократичните сили” и 
“Демократи за силна България”  пое един ангажимент. Ангажимент да представлява и 
колегите, които застанаха зад общият ни кандидат, но не намериха място в този съвет. 
Ангажимент да представляваме и техните добри идеи, техните добри прояви, защото 
стъпката, която направихме във Варна, а може би и в цялата страна, на обединението на 
десницата е една добра стъпка, защото еднополюсния модел е лош. Той е лош, за 
управляващите, лош е и за гражданите на Варна и страната. Изборите, които преминаха, 
мисля, че господин Областния управител каза няколко думи за тях  и аз ще се съглася. Това 
бяха изборите не на идеите и на програмите, а изборите на парите. Те подмениха голяма част 
от  вота на варненци, но въпреки това какви ще бъдем ние в този общински съвет. Ние ще 
бъдем опозиция на Кмета и управляващото мнозинство, но спечелвайки централен район, 
спечелвайки и други кметства в по-малките населени места, ние няма как да не защитаваме и 
да не участваме в градивните моменти на този общински съвет, но ние ще бъдем за 
откритост, прозрачност при вземане на решенията, да се скъса с обръча от фирми обхванал 
тази Община от известно време насам и ще се борим Варна, тука долу, въпреки че господин 
Кмета, знам, че знае пътя нагоре, но тука долу, където ние ще живеем в следващите години да 
стане едно добро място за живеене, за работа и за бизнес. Пожелавам ви успех и на добър 
път.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ:
Сега имам голямото удоволствие да връча на Кмета на Община Варна господин Кирил 
Йорданов символичния ключ на града и кметската огърлица, след което моля господин Кмета 
за слово. 

КИРИЛ ЙОРДАНОВ:
Уважаеми господин областен управител, уважаеми доцент Трошев, уважаеми дами и господа, 
уважаеми общински съветници. Позволете ми да Ви поздравя с избора Ви за общински 
съветници и да пожелая да изпитате чувство на удовлетворение в края на мандата. 
Единственото чувство, което може да Ви компенсира за огромното количество труд, което би 
трябвало да вложите в рамките на мандата, за етапните огорчени и разочарования към 
постигането на целта, с която сте влезли в общински съвет, естествено да заслужите 
уважението и признанието на варненци. Вземам повод от това, което каза доц. Трошев, нека 
за миг се пренесем във времето, което живот и здраве реално ще изживеем е ще премине и 
защо не един ден ваш наследник по аналогичен начин да се позове на фамилията си, на 
традицията да участва в управлението на нашият град. Пожелавам Ви го от сърце. Редно е, 
даже задължително в този момент без да нарушавам неговата тържественост да кажа няколко 
думи, как би трябвало да  бъде управляван нашия град през следващите четири години. 
Условното наклонение произтича, не от това, че не знам, как трябва да бъде управляван 
нашия град, а от това, че за да се случи това  е необходимо да съвпадне волята  на всички 
субекти, които участват в него. От мен можете да очаквате, една преструктурирана, 
реформирана, персонално променена и значително подмладена администрация, така че редом 
с типичните и присъщи на младостта качества да се добави и управленския  опит и по този 
начин да бъде оформена администрация – гръбнак на една бъдеща и още по-успешна 
администрация. Вмятам, че строителството в нашия град не е спряно заради изборите, няма и 
да спре, и до края на годината ще бъдат приключени обектите – ледената пързалка, зелената 
вълна, указателните табели, строителството на детската градина в “Галата”, който е преходен 
обект. Разбира се взеха се предвид всички онези забележки, които хората направиха, в края на 
предизборната кампания.  Изграждането на светофар до Дома на камиона, асфалтиране на 
улици, ремонт на тротоари, ново осветление на “Аспарухово”, библиотеката в “Звездица” и 
така нататък. В рамките на края на декември, началото на януари ще публикуваме списък, в 
който ще кажем, кои са обектите, които подлежат на сериозно проектиране, кои са обектите, 
които ще бъдат изградени през следващата година, ако разбира се вие приемете те да бъдат 
включени в Бюджет – 2008. Какво очаквам от общински съвет? Независимо от мащаба на 



своето представителство, всяка политическа сила, не на базата на прогнозните очаквани 
резултати, не на базата на разочарованието от реалностите, да заеме своята конструктивна и 
отговорна позиция за решаването на проблемите на нашия град, разбирам се давам си сметка, 
че коалиция с всекиго за всичко, на всяка цена изглежда безпринципна, даже може да се 
окаже вредна за града ни. Д-р Митковски, всеки е там, горе или долу, където го постави 
избирателя. Моя съвет е не привиквайте с това, което вие от сега определяте като 
местоположение долу. Опитайте да се издигнете на горе с тази работа, за която вярвам 
дадохте гаранции и ще изпълните, че ще подкрепяте всички градивни предложения. На 
изчерпване тържествеността на днешния ден следва работа, отговорност и прозаичност. 
Уважаеми общински съветници пожелавам на добър час на Вашата работа, всички ние с вас в 
рамките на мандата да изпитаме това, с което започнахме  - чувството, което единствено 
компенсира удовлетворение и да заслужим уважението и признателността на варненци. 
Благодаря Ви! На добър час.    

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ:
Уважаеми господин областен управител, уважаеми дами и господа в края на тържествената 
част на нашето първо заседание ми позволете да изразя моето вярвам и Вашето желание и 
общия ни стремеж да работим в името на Варна и тя достойно да защити своето място и 
мястото на България в обединена Европа. Завърши тържествената част на първото заседание 
и започва работната. Ние изчерпахме първата точка от дневния ред  и пристъпваме към 
втората точка – избор на председател на общинския съвет. За целта са необходими някой 
технически решения и подготовка и първото от тях е да изберем двама преброители. Моля 
предложете ги!

Борислав ГУЦАНОВ:
Предлагам двама преброители, един от левия сектор, един от десния сектор. Валерия 
Ангелова да брои първите три реда, а оставащите нагоре да бъдат броени от Октай 
Мустафов. 

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ:
Имате ли други предложения? Нямате. Моля гласувайте. 

/за-51, против-0, въздържали се-0/

Моля преброителите да заемат местата си. 

Сега има един момент, който трябва да знаем и с който трябва да се съобразим. Все още е в 
сила досегашния Правилник за работа на общински съвет и до създаването на нов и неговото 
приемане ние ще се ръководим от стари Правилник. Във връзка с това, аз ще ви прочета тези 
три точки организационни за избора, които фигурират и са дефинирани в стария Правилник. 
Това е:

 Глава ІІ, Ръководство на общински съвет 

чл. 4, ал. 1 Общинският съвет избира  на първото си заседание председател на съвета с тайно 
гласуване. Гласуването се извършва в залата за заседания на Общинския съвет. 

(2) За произвеждането на тайно гласуване се избира комисия от пет души и нейния 
председател, която произвежда избора съгласно приета от общинския съвет процедура.

Чл. 5 Всеки общински съветник лично или като представител на партия или коалиция, 
представена в Общинския съвет, може да издига кандидатура за председател на Общинския 
съвет.

Чл.6 (1) Изборът на председател се извършва лично с бяла бюлетина с имената на 
издигнатите кандидати. Получаването на изборните материали се извършва по азбучен ред, 
като председателят на Комисията по избора предоставя плик и бюлетина срещу подпис на 



всеки съветник.           

След  получаването на изборните книжа съветникът упражнява правото си на гласуване 
тайно зад нарочно осигурен от комисията параван. Не се допуска гласуване на следващ 
общински съветник, докато предходният не е упражнил правото си на гласуване. Гласуването 
се извършва, като всеки съветник пусне в изборната урна плик и се подпише в списъка на 
Комисията по избора по азбучен ред.

(2) Празен плик е този, в който липсва бюлетина по установения образец. Плик с повече от 
една различни бюлетини, бюлетини с повече от един кандидат и бюлетини не по установения 
образец се смятат за недействителен глас. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои 
за един действителен глас.

(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой 
на съветниците. 

(4) Ако на първото заседание не се избере председател на Общинския съвет, 
председателстващият общински съветник, с решение на Общинския съвет, може да насрочи 
ново заседание в същия ден със същия дневен ред не по-рано от два часа. При отново 
несъстоял се избор, с решение на Общинския съвет, председателстващият насрочва поредно 
заседание със същия дневен ред до три дни от предишното заседание. Отново се допуска 
възможност с решение на Общинския съвет за ново заседание в същия ден до два часа след 
несъстоялия се избор. Тези процедури се прилагат до редовен избор на председател на 
Общинския съвет.”

Сега ви моля да направите предложения за състава на петчленната комисия по избора.
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
Уважаеми господин доцент, уважаеми колеги. Благодаря ви че избрахте двама бивши членове 
на общинската избирателна комисия за преброители, тъй като и двамата бяха такива. 
Предлагам ви за петчленната комисия Пламен Начков, като най-стар общински съветник, 
пети мандат, който да бъде и Председател на комисията, Цветелина Тънмазова, Анна Радева, 
Пламен Войков и Красимир Маринов.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ: 
Господин Димитров.

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ
Ние предлагаме Пламен Пенев и Димитър Атанасов

КРАСИМИР МАРИНОВ
Аз си правя отвод.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ: 
Други предложения? 

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
Колеги предлагам да се обединим около Пламен Пенев, като пети член и по този начин да 
проведем избора. Ще има представители от всички политически сили.  

Константин ТРОШЕВ:
 Господин Красимир Узунов.

Гласуването ще стане по реда на постъпилите предложения и за всеки предложен ще 
гласуваме поотделно. За сега изборът е за пет члена на комисията по избора, а след това от 
тях отделно ще изберем Председател. Моля гласуваме за г-н Пламен Начков, които е “за” да 
вдигне ръка, за член на изборната комисия.  



/за: 42; против -0 възд.се – 9/; 

Цветелина Тънмазова 

/за – 32; против – 1; въздържали се – 14/;

Пламен Войков 

/за  – 29; против – 0; въздържали се – 20/;

Анна Радева

/за – 29; против – 0; въздържали се – 21/;

Пламен Пенев 

/заа – 48; против – 0; въздържали се – 3/

СТЕЛИЯН СЕВАСТИЯНОВ: Господин Председателстващ по процедура. За господин 
Узунов сме длъжни да гласуваме от там нататък ще подредим гласовете и ще се оформи 
комисията. Който има най-много гласове, първите пет  стават комисията.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ: 
Гласуваме за Красимир Узунов

/за – 23; против – 0; въздържали се. – 26/

Решението не се приема

Гласуваме за Димитър Атанасов 

/за – 22; против – 0; въздържали се – 27/

Решението не се приема.

Първите пет по броя на гласовете формират комисията по избора. Сега от тях трябва да 
изберем Председател. 

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:
Колеги, аз направих предложение за г-н Пламен Начков като човек който пети мандат е 
общински съветник и до сега е бил Председател на тази комисия.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ: 
Други предложения?

ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ:
Ако ще е само заради новите лица, аз предлагам Цветелина Тънмазова. Ако това е най-
важното преимущество, че е нов. Цветелина Тънмазова е много достоен човек. Предлагам 
нея.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ: 
Други предложения. За сега от петте, трима са предложени за председател на комисията. Ако 
нямате други предложения да гласуваме.

 Пламен Начков 

/за – 32; против – 0; въздържали се – 19/

Аз Ви моля да направите своите предложения за председател. Може би ще бъде най-добре 
това да е писмено, за да се оформи бюлетината. Добре. Устно. Г-н Панко Анчев.

ПАНКО АНЧЕВ:
Уважаеми дами и господа общински съветници. Председателят на общинския съвет е пръв 



между равни. Той няма власт над нас. Обратно. Нашата власт над него е абсолютна и 
безпрекословна, но вие всички разбирате, че от Председателя на общински съвет в най-
голяма степен зависи как ще функционира той, какви решения ще приема. Как ще се 
представя пред гражданите, как ще се сработва с администрацията, с кметските 
администрации, неправителствените организации и т.н.. Воден от тази мисъл и разбира се от 
думите на нашата клетва за високата отговорност на общинския съвет, за неговата работа. Аз 
предлагам издигам кандидатурата за Председател на Общинския съвет господин Борислав 
Гуцанов. Господин Гуцанов е роден през 1967година т.е той вече навърши 40 години и всички 
ние уважаеми госпожи и господа, които вече сме минали през тази възраст, знаем какво 
означава да си на четиридесет години, каква енергия има у човека, колко желание за работа, 
възможности и вече достатъчно натрупан опит, за да кажем, че е зрял човек. Господин 
Гуцанов е завършил Военноморското училище “Никола Вапцаров” във Варна, работил е като 
капитан на търговския флот, работил е и в частния бизнес. Миналият мандат той заемаше 
последователно постовете заместник председател на Общинския съвет, а от две години и 
Председател. Под негово ръководство, именно под негово ръководство натъртвам на това 
Общинския съвет-Варна през миналия мандат промени своя облик напълно. И всички тези 
успехи, които отчита Общинския съвет и кметската администрация разбира се през миналия 
мандат, до голяма степен се дължат на г-н Гуцанов. Той е човек с голяма енергия работлив. 
Освен това той много добре вече познава Варна управленски, знае нейните проблеми и има 
идеи за тяхното разрешаване. За това уважаеми госпожи и господа аз ви призовавам да 
подкрепите кандидатурата на г-н Борислав Гуцанов, за да има нашия общински съвет през 
този мандат един достоен човек начело. Благодаря за вниманието.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ: 
 Г-н Павел Димитров.

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ:
От името на нашата група общински съветници, аз ви представям за кандидат един още по-
достоен човек, това е г-н Свилен Крайчев. Също морски човек с морско образование. Вие 
вече го познавате, тъй като той беше кандидат за кмет, разбира се веднага може би ще 
поставите въпроса, но неуспешно беше неговото кандидатстване. Да. Това е така, но при един 
силен кандидат, като Кирил Йорданов е достойно да загубиш от един такъв кмет. От такава 
конкуренция. Г-н Свилен Крайчев е 48 годишен с морско образование. Има богат опит – 
обществен, като мениджър. Това е един изключително интелигентен, честен човек. Доказан 
мениджър, доказан ръководител и аз ви предлагам нека да продължим по нов начин в този 
общински съвет. Благодаря ви.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ: 
Други предложения? Няма. Преди да започне почивката през която ще се подготвите 
технически избора и ще бъде поет от комисията, много моля г-н Начков да ви даде някои 
указания.

ПЛАМЕН НАЧКОВ:
Уважаеми колеги, процедурата за провеждане на избора за Председател на общински съвет 
беше прочетена от нашия колега. Тъй като е необходимо малко техническо време за 
подготовка на изборните книжа, аз моля Председателстващия да даде почивка докато 
комисията подготви изборните книжа и каня останалите четирима членове на комисията в 
кабинета на Председателя, просто там е удобното място да се събере цялата комисия и след 
това като се върнем в залата ще ви поканим да упражните правото на глас. Не по-малко от 
двадесет минути ще бъде необходимо да подготвим книжата.

          /следва почивка за техническа подготовка на изборните книжа/
РАДОСЛАВ КОЕВ



          Не ви ли се струва ненормално да преминем към гласуване без дебат ако и да са двете 
кандидатурите. Няма да е безразлично на партиите които ги издигат да чуят другите партии, 
които очакват да ги подкрепят. Да не би тука да съществуват нелегални политически 
организации и да се крием всички зад паравана и да разберем резултата кой с кого се е 
събрал. Не е ли нормално едно мнозинство в Общинския съвет, който избира председател 
политическо лице, да бъде легитимно избрано и да е ясно от кого. Не биха ли могли, нямат ли 
волята политическите партии, които до онзи ден се бориха на изборите един до друг или 
един срещу друг в интерес на варненци или за пореден път Общинския съвет на Варна ще  
бъде съставен и управляван нелегално ей там зад онзи параван и така четири години със 
всичките съмнения на варненци. Искам да докажа на всичките девет души от БСП,  на вас 
безразлично ли ви е дали следващия мандат ще стоите трима, така както сега са от СДС в 
резултат от подобна политика. Управлявайте Варна с когото намерите за добре, но го правете 
легитимно и да изберем всички своя председател, и нека това да не част от тях влезли в този 
общински съвет с друга воля, с други намерения на хората, които са гласували за тях. 

ПЛАМЕН НАЧКОВ
          Искам веднага  да отговоря на г-н Коев, че аз не съм председателстващ днешната сесия, 
а съм председател на комисията за провеждане на избора. Ако сте имали желание да се 
изказвате и да подкрепяте една или друга кандидатура, това трябваше да стане преди 
почивката, тъй като в момента се намираме в процедура на гласуване. Така, че аз считам, че 
този етап е минал и заострям още веднъж вниманието на съветниците за процедурата. Всеки 
един от вас ще бъде поканен да получи изборни книжа срещу подпис, след това отново ще 
бъдете поканени да упражните правото си на глас и след това пред вас комисията ще отчете 
резултатите от проведения избор. За целта, виждате, има осигурена прозрачна кутия и 
параван, и който от съветниците иска да ползва, да заповяда. Започваме по отношение на 
раздаването на изборните книжа. Да г-н Михайлов.

ВЛАДИМИР ТОНЕВ
          Искам да попитам, тъй като казахте че ще раздадете изборните книжа. Това няма ли да 
е като на нормални избори, като се вземат изборните книжа да се мине през тъмната стаичка 
да се гласува или ще си ги вземем, ще си поседим малко и ще се върнем, когато ни поканите 
да ги пуснем в урната. Точно каква е процедурата? 

ПЛАМЕН НАЧКОВ
          В процедурата е записано, че има параван. Аз не мога да задължа съветника, който не 
желае да мине през паравана, да гласува като мине през параван. Този опит го имаме от 
предния мандат. Единствен г-н Михайлов стриктно спазваше това изискване и минаваше. Аз 
считам, че тук  има нормални хора, които всеки един от тях може би вече е решил за кого ще 
гласува, така че тази техническа част дали ще мине през параван или не  е негово право. 

ВЛАДИМИР ТОНЕВ
          На мен точно това ми беше въпроса. А дали веднага след като вземе изборните книжа 
гласува, сяда си и след това следващия съветник ... 

ПЛАМЕН НАЧКОВ
          Извинявам се. Неправилно съм ви разбрал. Раздаваме книжата и след  това обявявам, че 
започва гласуването. Пак поименно каня, който желае минава през паравана и си слага 
бюлетината и го изчаквам докато гласува. 

ВЛАДИМИР ТОНЕВ
          Имам процедурно предложение да се спазва правилника, който го прочетох. Там пише, 
че след вземане на книжата се гласува и след това взема следващия съветник и той гласува. 
Смисълът на думата „тайно гласуване” се изпарява в момента, в който известно време 



книжата са ти в джоба и след това отиваш да гласуваш. 

ПЛАМЕН НАЧКОВ
          Неправилно сте чели, тъй като председателстващия ви прочете точно от Правилника. 
Ако някой не го разбира аз в момента друго не мога да кажа. Това е процедура, което е 
залегнала в действащия правилник. Никой по време на дебатите не каза „дайте да променим 
процедурата”. Така, че считам че този проблем вече е изчерпан. Преминаваме към гласуване. 

НЕДЕЛЧО МИХАЙЛОВ
          Вие считайте каквото си искате г-н председател. Но в процедурата не става ясно и все 
още има неяснота по тази въпрос. 

ПЛАМЕН НАЧКОВ
          Г-н Михайлов, зачитам ако искате за всички съветници това, което пише в правилника. 

НЕДЕЛЧО МИХАЙЛОВ
          Точно това питам как ще бъде произведен избора? 

ПЛАМЕН НАЧКОВ
          Така, както е написано в правилника. 

НЕДЕЛЧО МИХАЙЛОВ
          Има ли физическо време между получаването на бюлетината и пускането в урната? 

ПЛАМЕН НАЧКОВ
          Вие сте гласували и знаете,че има физическо време. Че ако вашата цел е да бавите 
процедурата, бавете я. Но аз нямам намерение да чета нещо, което досега се чети три пъти. 
Така, че много ви моля, ако имате да казвате нещо по същество кажете и да преминем към 
раздаване на книжата. 

          Последва поименно повикване на общинските сэветници по списък по азбучен ред за  
получаване на изборни материали.
          Моля, съветниците да влязат в залата за да можем да проведем гласуването. Имат ли 
готовност съветниците да гласуват? Започваме гласуването.

          Последва поименно повикване на общинските съветници по списък по азбучен ред за  
тайн огласуване за избор на председател на ОбС. 
Искам да съобщя крайния резултат от проведения избор. /протокола с бюлетините и 
пликовете е приложен към протокола/
Днес 09.11.2007г., комисия избрана от общинските съветници, при Общински съвет-Варна в 
състав: Председател: Пламен Начков, членове: Анна Радева, Цветелина Тънмазова, Пламен 
Пенев и Пламен Войков, проведе и обяви резултатите от произведения таен избор за 
Председател на Общински съвет-Варна, както следва: 

брой гласували общински съветници       - 50 броя, 

общ брой намерени пликове                     - 50 броя, 

празни пликове                                          -  2 броя, 

недействителни бюлетини                         - 11 броя, 

„за” Борислав Гуцанов                              - 28 броя, 

„за” Свилен Крайчев                                 -   9 броя. 

Като Председател на комисията за избор на Председател на Общински съвет, обявявам, че на 



основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, кандидатът Борислав Гуцанов Гуцанов е събрал 
необходимия брой гласове, поради което същия е избран за Председател на Общински съвет - 
Варна. 

Протоколът е подписан от всички членове на комисията без особено мнение и от името на 
комисията искам да пожелая на новоизбрания Председател ползотворна работа през 
настоящия мандат и както той си пожела по-малко тежки ветрове да има.

КОНСТАНТИН ТРОШЕВ:
Благодаря на Председателя на комисията по избора, давам думата на новоизбрания 
председател на Общински съвет – Борислав Гуцанов.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:
Благодаря на всички, които ме подкрепиха за избора на Председател на Общинския съвет. 
Това е най-пъстрия общински съвет от годините на промените до сега, но това че палитрата 
му е толкова богата не значи, че той няма да заработи, като един истински и цял, жив 
организъм. Това ще бъде моята задача, като председател на Общински съвет, като пръв между 
равни. Надявам се, че всички колеги, общински съветници, които гласуваха за моя достоен 
опонент - Свилен Крайчев, или пуснаха празна бюлетина, ще имат своето мнение по 
въпросите за решаване на проблемите на Варна и този път който ние начертахме, съвместно с 
Кмета на града, г-н Кирил Йорданов, през предния мандат ще продължи, така че Варна 
наистина да бъде водещия град в страната ни, за да може наистина ние да бъдем модела за 
управление, така както ние го налагахме през последните години. Благодаря още веднъж на 
всички, но преди да закрием заседанието давам думата на г-н Кирил Йорданов.

КИРИЛ ЙОРДАНОВ:
Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет, позволете ми да Ви поздравя с повторното 
Ви избиране, на изключително важния пост - Председател на Общинския съвет на нашия 
град. Този избор не може да остави никого в тази зала, а и извън залата безразличен. Далеч 
съм от мисълта, че коментарите ще бъдат еднозначни, по-важното обаче е друго. Пожелавам 
Ви успешно да ръководите ежедневната работа на Общинския съвет, успешно да 
осъществявате контактите си с Вашите колеги, председатели на други общински съвети, не 
само в страната, но и с градовете с които ние активно си сътрудничим и ще си сътрудничим, 
и в бъдеще. Да упражните правото си, задължението си и умението си в общуването с 
представителите на всички политически сили в Общинския съвет, за да изтръгнете 
максималната тяхна подкрепа, за осъществяването на всички важни и значими проекти в 
полза на нашия град. Последните две години доказаха, показаха, че успешното и ускорено 
развитие на нашия град е възможно само при перфектно взаимодействие между общински 
съвет и общинска администрация в каквато насока аз също ще положа максимални усилия. 
На добър час.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:
Г-н Севастиянов, заповядайте.

СТЕЛИЯН СЕВАСТИЯНОВ:
Г-н Гуцанов, използвам излизането, за да Ви поздравя, но не това е основното. Искам малко 
да поговоря, че ние тук докато се избираме, докато говорим за перфектно взаимодействие, 
строителни перспективи и т.н., вчера града ни половината беше без вода, а днес има нов 
скъсан водопровод, половин метър в диаметър и има наводнени къщи в долните квартали. Не 
смятате ли за редно, че е необходимо в момента да извикаме представител от ВИК и ако има 
нужда от някакво решение на Общински съвет, да вземем нещо да направим. Иначе както 
казах, честито избирането Ви.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:



Г-н Марешки, заповядайте.

ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ:
Честито на всички новоизбрани! От изказванията тук се получава едно леко двусмислие. 
Когато някой казва, че ще работи за нашия град, не мога да разбера, всъщност за кой град ще 
работи, за това искам да обявя, че на практика това е много силно решение, да  се вземе това 
име за партията. Аз поздравявам тази новосформирана партия, но аз искам от тук нататък, 
защото хора ме питат по улиците, аз казвам ще работя за Варна и за варненци, за да не 
остават с впечатление нашите съграждани, че работим за групата на „Нашия град”, да са 
живи и здрави, пожелавам им успех и им пожелавам също да работят за Варна и за варненци, 
а не само за „Нашия град”.

КИРИЛ ЙОРДАНОВ:
Във връзка с авариите, разговаряхме с г-н Вълканов, говоря вече за две аварии: за първата по 
време на възникването, липсващите тръби са осигурени. За втората авария, направи се оглед, 
знаем къде в следващите часове няма да има вода. За срочното отстраняване на двете аварии, 
ВИК събира екипите си от областта, които ще бъдат настанени в нашия град, във Варна, нека 
да бъдат удовлетворени и двете страни. Под „нашия град” разбирайте от тук нататък 
принадлежността към Варна, това е коректното понятие, другото е шега може би или каквото 
и да е друго тълкование, казвам в какъв смисъл аз употребявам словосъчетанието.

Направили сме анализ къде има нужда, да се носи вода с водоноски, най-вече в детските 
градини, училищата, те са на място, сега се създава допълнителна организация по повод на 
втората авария и там да има снабдяване с вода. Разчетите на ВИК показват, че до 24 часа 
авариите трябва да бъдат отстранени и тук не слагам точка, защото очевидно е, че трябва да 
се вземат мерки, да се избегнат такива тежки аварии за напред. Две такива аварии в рамките 
на няколко денонощия действително идват множко. Това е вече въпрос на начина на 
извършване на строителството за което мисля, че ще имаме възможност да говорим за напред 
в Общинския съвет. Това е което мога да дам като информация. В постоянна телефонна 
връзка сме с ВИК. Ние си създаваме собствената организация, да водоснабдяваме гражданите 
там където няма вода.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:
Колеги уведомявам ви, че второто заседание на Общински съвет - Варна ще се проведе на 
14.11.2007г./сряда/ от 9.00 часа в Пленарна зала при следния дневен ред:

1. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Варна.

2. Създаване на постоянни и временни комисии към Общински съвет - Варна, избор на 
председатели на комисиите и утвърждаване на съставите им.

3. Освобождаване и избор на контрольори в едноличните дружества с ограничена 
отговорност с едноличен собственик на капитала Община Варна.

4. Освобождаване и избор на членове на Съветите на директорите в едноличните акционерни 
дружества с едноличен собственик на капитала Община Варна и представителите на Община 
Варна в общото събрание търговските дружества с общинско участие. 

Дневният ред ще бъде публикуван утре в медиите.

Закривам днешното заседание.

          Първото заседание на Общински съвет – Варна завърши в 13 часа. Препис от 
настоящия протокол да се изпрати до Кмета на Община Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/




