
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 22 

 
На   28  април  2010 г. от 09.00 до  15.30 ч. се проведе Двадесет и 

второто заседание на Общински съвет – Варна. 

 

Присъстват 43 общински съветници, отсъстват 8 общински 

съветници: 

Анна Миткова РАДЕВА 

проф. Анелия Димитрова КЛИСАРОВА – по извинителни причини 

/приложена към протокола покана от МУ – гр. Пловдив/ 

Борислав Гуцанов ГУЦАНОВ 

Добромир Гичев КОНДОВ 

Иван Стоянов СЛАВКОВ 

проф. Николай Филев ДЖАГАРОВ 

Огнян Василев КЪЧЕВ 

Станимира Полиева СТАМЕНОВА 

 

Както и в началото на този мандат, днес сесията откри най-

възрастният общински съветник, 

доц. Константин ТРОШЕВ - ГЕРБ 

 В този местен парламент се коват решенията, законите на гр. Варна и 

живота в община Варна. Днес се изправям пред вас, за да дам началото на 

днешната сесия, обаче не с това същото чувство, с което бях изпълнен при 

откриването на първата сесия на настоящия мандат, защото когато се 

стигне до свикване на извънредна сесия и особено с толкова сериозен 

дневен ред, естествено че много голяма радост няма. Няма, защото се 



оказа, че изтеклото време на нашия мандат е било не много добро и не 

много резултатно време.  

Най-напред, за да бъдем абсолютно делови, аз моля да ни съобщите 

кворума – 42 души общински съветници присъстват в залата, т.е. имаме 

кворум за нормална сесия на Общинския съвет. 

И преди да пристъпим към каквото и да е друго, имам въпрос – 

уважаеми зам-председатели на Общински съвет – Варна, има ли някой от 

вас, който да е получил пълномощно за ръководство на сесията или на 

Общинския съвет – Варна изобщо, от г-н Борислав Гуцанов? 

Няма? 

Тогава ние сме задължени да изберем председател на днешната сесия 

и аз ви моля за предложения. 

 

Павел ХРИСТОВ 

Моето предложение за председателстващ на днешната сесия е за г-н 

Неделчо Михайлов – зам.председател на ОбС – Варна. 

 

Няма други предложения. Моля да гласувате който е „за” г-н 

Неделчо Михайлов да бъде председател на днешната сесия. 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2184-1. На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – 
Варна избира за председателстващ Двадесет и второто заседание на 
Общинския съвет – Варна г-н Неделчо Михайлов Димов - зам.председател 
на Общинския съвет. 

 
/Кворум в залата: 31 
за - 30, против - 0, въздържали се - 1/ 



Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Уважаеми колеги и гости, първо искам да кажа няколко думи първо 

от лично естество, а след това вече като председателстващ тази сесия, 

която донякъде създава прецедент в историята на местната власт на 

България. 

Първо, благодаря за доверието. Съзнавам, че днешната сесия няма да 

бъде от най-лесните за ръководене; възприемам себе си като служебен 

председателстващ, който е призван да изпълни изцяло процедурата 

безстрастно и безпристрастно. На всеки един от колегите общински 

съветници ще бъде дадена думата за изказване по съотвестващия 

регламент, съгласно нашия Правилник. Преди да започнем, ще прочета 

някои пасажи от него, към които аз дълбоко съм убеден, че познавате из 

основи, но аз искам да ви ги припомня и да ви уверя, че ще ги спазвам 

безпрекословно: 

„Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване.” 

„Председателят дава думата на ръководителите на групи общински 

съветници и на техни заместници, които са поискали, в рамките на дневния 

ред и времето определено за тях.” 

„Процедурните въпроси се поставят в рамките на две минути, без да 

се засяга същността на обсъждания въпрос. Постъпило процедурно 

предложение не се обсъжда и се подлага веднага на гласуване.” 

„Насрочено заседание може да бъде отложено само с решение на 

ОбС.” 

Чл. 56, ал. 1: „При шум, безредие, реплики в залата, с които се пречи 

на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат 

това, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.” 

„Общиските съветници говорят от трибуната или от поставени в 

залата микрофони за обсъждания въпрос до пет минути, освен ако ОбС не 

е приел друг регламент”, а ние не сме приели. 



„Когато изказването се отклонява от обсъждания въпрос, 

председателят го предупреждава, и ако нарушението продължи или се 

повтаря, му отнема думата.” 

Дълбоко съм убеден, че познавате тези членове от нашия Правилник, 

но аз сметнах за добре, че трябва да ви ги припомня. 

Постъпило е предложение, както знаете, и е свикана сесия... 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

Уважаеми г-н председателстващ, от името на групата на БСП, преди 

прочитане на постъпилото предложение моля да ми бъде дадена думата за 

прочитане на декларация. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Смятате ли, че е подходящо да четете декларацията преди дневния 

ред? 

Моля, колегите които са съгласни с това да бъде прочетена 

декларацията от името на групата общински съветници от БСП, да гласува 

„за”. 

С резултати от гласуването: за – 21, против – 15, въздържали се – 

1, присъстващите общински съветници приеха предложението да 

изслушат текста на декларацията.. 

 

Валерия АНГЕЛОВА 

 Уважаеми г-н Йорданов, уважаеми народни представители,  

дами и господа общински съветници, съграждани, 

 На мен се пада честта да прочета декларация на групата съветници 

на ПП „Българска социалистическа партия”, касаеща провеждането на 

днешното заседание на Общински съвет – Варна.   



Групата съветници на БСП от Общинския съвет – Варна заявява, че 

свикването, по искане на 25 общински съветници, на заседание на ОбС – 

Варна на 28 април 2010 г.е незаконосъобразно. Отправената покана за 

сесия представлява грубо нарушение на чл. 23, ал. 4 във връзка с ал. 5 от 

ЗМСМА и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от „Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация”. 

Искането на съветниците за предсрочно прекратяване на 

пълномощията на председателя на Общинския съвет е в противоречие с чл. 

24, ал. 3 от ЗМСМА. В случая не е налице нито една от предвидените в 

закона предпоставки за това, а именно: подадена оставка на председателя, 

не е налице трайна невъзможност, нито системно неизпълнение на 

задълженията му като председател за повече от три месеца, не е влязъл в 

сила акт, с който да е установен конфликт на интереси. 

Нещо повече, приведените доводи и съображения в „Докладна 

записка /искане/ от група общински съветници от Общинския съвет – 

Варна” – вх. № ОС-10-9100(22)/21.04.2010 г. - показват, че председателят е 

изпълнявал своите задължения, вменени му в чл. 25, т.т 1, 2, 3, 4, 5 от 

ЗМСМА, което се доказва и от работата на общинския съвет до момента и 

поредността на заседанията му. 

Призоваваме общинските съветници да проявят разум и да спазят 

положената клетва по ЗМСМА и разпоредбите на закона и да не стават 

участници в неговото потъпкване и поругаване. Никакви политически 

съображения, колкото и добронамерени да са те, не могат да оправдаят и 

извинят закононарушението. 

В случай, че това заседание се проведе, общинските съветници от 

БСП ще сезират копетентните органи и институции, както и Националното 

сдружение на общините в Република България. Обръщаме се и към 

гражданите на Варна, за да им кажем, че се прави опит за нарушаване на 



законността и демокрацията и че ние, съветниците от БСП, няма да се 

примирим с това. 

 Благодаря, мисля че влязах в рамките на 2 мин., съгласно 

Правилника ни. 

 

 Веселин МАРЕШКИ 

 Позволявам си да направя това изказване, защото ние от самото 

начало на работата на този общински съвет, ние се борим за това във 

Варна да има едно по-добро управление в интерес на Варна и на варненци, 

най-вече. В тази връзка, считам, че е нормално след като една политическа 

партия е получила такава силна подкрепа на парламентарните избори, е 

нормално да поеме управлението на един такъв възлов град като Варна и в 

тази връзка, ние ще подкрепи предложението на групата на „ГЕРБ” за 

избор на председател на ОбС, но от тях искаме тук не когато тръгне 

нормалната работа, а сега – пред всички медии да декрарита: правим 

промяната, за да може наистина улиците във Варна да станат по-хубави, да 

няма бездомни кучета и да не изреждам всички проблеми, които ги 

знаем...., т.е. да се промени управлението на града в по-добро за варненци 

или за това – просто да сменим пуканките, сладоледите и други дребни 

неща, които се оказва че са водещи при вземането на решенията, когато 

някои общински съветници трябва да вдигнат своята ръка. 

В тази връзка, за тези които бяха на последния председателски съвет, 

мисля че много добре си спомнят, че единственият, който постави въпроса 

със смяната на Гуцанов бях аз. Там срещнах много сериозна съпротива от 

останалите присъстващи, включително и най-сериозната съпротива от 

председателстващия в момента общинската сесия и затова започвам да си 

мисля, че още в самото начало правим някакви крачки, които навеждат над 

мисълта, че ние тук в голяата си част не вземаме решенията тук, а след 

като сме взели някаква решение някой, някъде, неизвестно как, а може би 



колко, прави така че променя мнението на много общински съветници. 

Говоря за такива сериозни представители и общински съветници, 

представители на такива сериозни групи, като „Нашия град” и г-н Неделчо 

Михайлов! 

 Затова, искам наистина ясна декларация от всички, ние ще 

подкрепим тази промяна в интерес на Варна и на варненци и се надявам, че 

всички останали ще постъпят така, а не с някакви свои користни интереси, 

още повече пък много дребни такива. И очакваме да чуем сериозните 

проекти, които ще бъдат предложени за развитие за оставащото време до 

края на мандата. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Няма да вземам отношение по това, което каза г-н Марешки. 

 Продължаваме напред, трябва да приемем дневния ред. 

 Постъпило е предложение от група общински съветници за Двадесет 

и второто заседание на ОбС с една-единствена точка „Прекратяване 

пълномощията на председателя на Общинския съвет – Варна и избор на 

нов председател.” 

 Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да 

гласува. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Предложението ми дневния ред е да има точка преди тази, която 

обявихте Вие, за изразяване на мнения, декларации и т.н. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Бъдете сигурен, че в рамките на тази точка, всеки колега който 

желае, ще вземе думата. Ще има дебати и разисквания в точката. 

 



 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Добре, това ме удовлетворява, благодаря Ви. 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

Д Н Е В Е Н        Р Е Д : 

 Прекратяване пълномощията на председателя на Общинския съвет – 

Варна и избор на нов председател. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/  
   
 
 Пламен НАЧКОВ 

 От името на групата общински съветници от БСП, моля за почивка 

от 15 мин. 

 Общинските съветници ползваха почивка за времето от 09.50 до 

10.05 ч. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Колеги, трябва да проведем една формална процедура на гласуване – 

това императивно ни го казва закона: след приемането на дневния ред 

отново трябва да се гласува мястото на председателстващия. 

 Който е съгласен г-н Неделчо Михайлов да бъде председателстващ 

на това заседание, моля да гласува. 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2185-1. На основание чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна избира за водещ по точка „единствена” от дневния ред на Двадесет и 
второто заседание на ОбС “Прекратяване пълномощията на Председателя 
на Общински съвет – Варна и избор на нов Председател на ОбС – Варна” 
общинския съветник г-н Неделчо Михайлов Димов – зам.председател на 
Общинския съвет. 

/Кворум в залата: 27 
за - 27, против - 0, въздържали се - 0/ 



 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Колеги, в точката от дневния ред на заседанието е заложило 

предложение, с което се иска предсрочно прекратяване на пълномощията 

на председателя на общинския съвет г-н Борислав Гуцанов и избор на нов 

председател, което е продиктувано от императивната рамка на закона; в 

този случай, както всички знаете от опита си като общински съветници, 

това подлежи на тайно гласуване и следва да бъде избрана комисия за 

целта, но аз вижда че има желаещи за изказвания – г-н Севастиянов, г-н 

Орлин Симеонов, г-н Цанко Цветанов... 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Уважаеми присъстващи, желая да направя една декларация: 

 Уважаеми г-н председателстващ, ние, долуподписаните общински 

съветници Ви уведомяваме, че създаваме обща политическа дясно-

центристка група, съставена от общинските съветници на ДСБ, „Свободен 

избор”, БНД и „Нова сила”. В действията си смятаме да се ръководим 

единствено от желанието си Варна да има добре функциониращ общински 

съвет, който да носи политическа и управленска отговорност, вменена му 

от закона пред гражданите на Варна. 

 Подписали: д-р Ивайло Бояджиев, д-р Ивайло Митковски, Ради 

Радев, Снежана Донева и Стелиян Севастиянов. 

 Извън официалната част, искам да заявя, че в момента община 

Варна, като една от най-големите общини – община с много голям 

документоооборот – има нужда от работещ общински съвет. Работещият 

общински съвет, според нас, минава през действащ председател. Затова 

смятае, че тази сесия е необходима на гражданите на Варна, защото те по 

никакъв начин не споделят нашите вълнения, но желаят нещата им, които 

зависят от общината, да вървят. 

 



 Орлин СИМЕОНОВ 

 По отношение на декларацията на БСП по отношение на свиканата 

сесия и отправените в нея вопли за нарушения на ЗМСМА, както и на 

Правилника за организация на дейността на ОбС – Варна – твърдя, че 

такива не съществуват. Искането, което сме направили, като ПП „ГЕРБ” за 

предсрочно прекратяване пълномощията на Председателя на Общинския 

съвет е именно и само за системно неизпълнение на задълженията му като 

председател на ОбС. Системното неизпълнение не е отпреди три месеца, а 

е от началото на мандата, тъй като в нашето искане подробно са описани 

всички тези основания, които ние считаме всяко едно поотделно за 

основание за отвеждане на този председател, няма смисъл да ги повтаряме 

– те са известни на всички и са публикувани. 

 Считам, че твърдението, че са нарушени чл. 23, ал. 4 във връзка с ал. 

5 от ЗМСМА и чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на ОбС – 

Варна отново са неоснователни и се правят единствено и само с цел 

постигане на някакви партийни дивиденти. 

 Тъй като говорим само като юристи, реално погледнато, ние от 

началото на мандата /аз, разбира се – много по-късно/ сами разбираме и 

усещаме ежедневно как се управлява ОбС и как реално погледнато се 

работи и на тъмно. Ние не можем да позволим да се работи на тъмно. Ние 

искаме смяна, искаме светлина в действията на ОбС. Тази светлина в 

действията на ОбС най-вече се нуждае от добро, точно и законосъобразно 

ръководство в действията на новия председател на ОбС. Явно, старият 

председател не си е вършил работата както трябва, за да може всички тези 

желания на мнозинството да бъдат вече основание за свикване на 

настоящата сесия. 

 Ето защо когато се казва, че трябва да се променят нещата, тези неща 

действително трябва да се променят и това трябва да го направим всички 

ние в тази зала. 



 Цанко ЦВЕТАНОВ 

 Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги, 

 Искам да прочета една декларация относно позицията на СДС към 

създаването на новото мнозинство на ОбС във Варна и към сформирането 

на нови групи в ОбС. 

„СДС – Варна заявява своята канегорична подкрепа и ще гласува за 

смяна на мнозинството, което създаде конюнктурния, дълбокосгрешен 

модел на управление във Варна. 

В рамките на този мандат СДС беше и ще продължава да бъде 

коректив на всяко мнозинство, което създава, развива или съхранява 

модела на управление. Ето защо, ние ще подкрепим създаването на 

реформаторско мнозинство, което да промени този модел. СДС няма да 

участва и да претендира за политически или икономически позиции в 

управлението на комисиите към съвета и общинските дружества, като си 

запазваме правото да осветлим всеки опит реформите да спрат само със 

смяна на лицата. 

Заявяваме желание за формиране на нова дясна реформаторска група 

в Общинския съвет, която да залегне на принципите и политическите 

основи на „Синята коалиция”. Но категорично не приемаме в нея да 

участват и да реабилитираме субекти, подкрепяли досегашния „модел на 

управление”. 

Не сме съгласни с позицията на колегите от ДСБ, които 

денонсирайки нашето партньорство в рамките на този мандат, влизат в 

местна коалиция с неясни цели. До края на този мандат нашата мисия е 

една – пълно осветяване на досега действалия модел на управление и в 

това си желание сме отворени към всички дясноцентристки субекти, които 

в рамките на този мандат отстояваха ясни политически принципи. 



Вярваме, че след година варненските избиратели, хората подкрепящи 

десницата, ще оценят кой е отстоял тяхната вяра, че управлението на 

Варна може да бъде отговорно и прозрачно. 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ – реплика 

 Нашата декларация остава открита за присъединяване на други хора. 

Само искам да напомня, че разграничаването от предното мнозинство би 

трябвало да мине и от липсата на зам.председател в него, какъвто беше 

Цанко Цветанов в предното мнозинство. 

 

 Цанко ЦВЕТАНОВ – дуплика 

 Знаем, че от предното мнозинство имаше зам.председатели – 

представители на всички политически групи и за зам.председател от 

квотата на „СДС-ДСБ” бях предложен /да напомня само/ от г-н 

Севастиянов. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 С риск да вложа лично мнение, възприемам репликата и дупликата, 

като така наречения „приятелски огън”. 

 

 Панко АНЧЕВ 

 Позволявам си да взема думата на това заседание на ОбС в 

качеството си на един от най-възрастните общински съветници, може би 

само г-н Трошев и г-н Мутафов са по-възрастни от мен. Подчертавам това, 

за да ви напомня все пак, че вие от мен никога не сте чули някакви 

екстремистки изказвания или действия, винаги съм искал да има общо 

съгласие в работата на ОбС и много добри отношения между самите 

общински съветници. Смятам, че това е много важно условие за 

нормалната работа и за изпълнение на клетвата, която всички ние сме 



положили на първото заседание на ОбС. И още, за да ви е ясно, че лично 

на мен ми е пределно ясно, че въпроса който сега се поставя.........ние 

трябва да си даваме сметка, че това което говорим остава не само в 

протоколите от заседанията на ОбС, но и в съзнанието, в мислите, в 

чувствата на хората, които са ни избрали.  

 И аз ви моля, уважаеми колеги, все пак да премислите тези мотиви, 

които ви карат да тръгнете срещу нормите на закона. Да, Общинският 

съвет трябва да работи. Сега има нерешен проблем, който не му позволява 

да върши това. Ние трябва да излезем от този проблем, да го решим, 

трябва да намерим някакъв вариант, но нека този вариант да не бъде в 

противоречие със закона и да не нарушава клетвата, която ние сме 

положили като общински съветници. И още! Моля ви също така – не 

употребявайте такива думи и такива изрази във вашите мотиви, които 

просто не са верни! Недейте така! Не бива първо да обиждаме, да 

унизяваме човека, който в момента е председател и вероятно ще бъде 

сменен и да създаваме неловко положение на този, който ще го замести. В 

Свещеното писание е казано: „Всички съгрешиха и станаха ненужни!” 

Дайте да направим така, че това да не се случи с нас. Помислете още 

малко, дайте да намерим вариант, който да бъде и в духа на закона, и в 

неговата буква и да отпушим състоянието, в което се намираме. 

 Аз бих ви предложил даже да излъчим една контактна група от 

представители на всички политически сили и в рамките на ден-два-три  да 

се намери юридическия изход от това състояние. Иначе ние вършим нещо, 

което по същество е първо – неправилно и второ е незаконно; и това е 

наистина неразумно! Моля ви, помислете още един път като зрели хора, 

като хора отговорни, натоварени да управляват този град. 

 

 

 



 д-р Янко СТАНЕВ 

 Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н председателстващ, уважаеми 

колеги, гости, депутати, 

Чудя се как да запазя приличие и то без да стана лицемер, защото 

това което прочетох в мотивите и чух в залата няма нещо, с което да съм 

съгласен на 100 %; няма нещо, с което да съм съгласен. Управлявал бил 

Борислав Гуцанов така или иначе казано само лошо. Имам въпрос: Кой 

всъщност управлява Общинския съвет Варна, Община Варна, България – 

Борислав Гуцанов, Кирил Йорданов, Бойко Борисов, Георги Първанов? Има 

някаква грешка – всички тези органи и нашата държава се управлява от 

народа, чрез избори! Народът качва и народът сваля от властта – на четири 

години, на две години, зависи....  

И гледайки назад към ОбС Варна познавам всички председатели от 

новото време това са Пламен Герасков, Николай Стоянов, Апостол 

Димитров и присъстващите в залата като общински съветници Красимир 

Симов и Стелян Севастянов. Мнението на ДПС и моето лично мнение за 

всеки един от тях през годините е, че всеки от тях е вложил много от себе 

си в работата на ОбС и въпреки понякога яростното политическо 

противопоставяне, които достигаха до екзестенциални крайности и до 

политическо бездушие, е успял да работи за Варна. Тези хора всички 

оставиха диря. Може би с натрупания опит в ОбС и придобитите познания в 

ОбС, но и благодарение на личните си качества, личните си усилия 

Борислав Гуцанов като председател на ОбС получава от нас - ДПС Варна -

висока и положителна оценка за труда си. Историята, разбира се, ще даде 

своята оценка за него. Но е факт и никой не може да го отрече – аз съм тук 

от 20 години - развитието на големи мащабни проекти за града ни и 

поеманите от него отговорности в тази връзка. Няма перфектни хора. Няма 

идеални хора, но трябва да има мярка, аршин. 



Аз лично и ДПС смятаме, а и мисля, че всички Вие го смятате, че 

политиката е постоянно движение - идваш малко нагоре, после слизаш и 

пак се движиш. Важното в политиката обаче е да не  злорадстваш! ДПС не 

познава политическото слорадство. Ние не се нуждаем от провала на 

другите партии или на техните лидери, за да поддържаме на тоя фон 

собствената си значимост.  

За ДПС - Варна значимостта идва от правилните управленски 

решения в съответствие с интересите на града ни, но не само с 

краткосрочните, а и с дългосрочните. Варна се нуждае от политика за 

превеждане  през кризата.  

Общинският съвет на Варна, кметът на община Варна и Община 

Варна трябва да осъществяват политика на бързо излизане от кризата. Ясно 

е каква е разликата между нашата криза в нашия град, нашата държава и 

разликата в световен мащаб. В световен мащаб кризата започна от криза в 

частните финанси. Чрез намесата на държавата и на другите органи, които 

са компетентни, но свързани с държавните финансови органи и структури, 

тя премина  в криза и в публичните финанси. При нас е обратното. При нас 

започна със свиване на потреблението, с намаляване на инвестиционния 

процес на инвестиции в България и оттам лекичко се пренася и в 

публичните финанси. Слава Богу, в нашия град още се строи и се надявам 

да има туристи.... 

А иначе, тази антикризисна програма, която община Варна е 

написала и която аз много внимателно съм чел, не може да бъде възложена 

на един екип; даже не ми е ясно и със съвместните общи усилия на целия 

неполитически, а икономически елит на Варна как точно трябва да се случи, 

за да се изведем от кризата. Нашата визия за бъдещето на Варна е в 

алтернативи за развитието на града и това е основната функция и дейност 

на този общински съвет. Едва ли е възможно да направим превенция на 

социалното недоволство без консенсусен политически продукт. Винаги ще 



се усъмняваме, че то е предизвикано от една или друга политическа сила. 

Такава е действителността, защото във Варна и в България, а и извън нея 

само общи идеи и ценостти ще ни помогнат да преодолеем кризата.  

Варна има ясен план за развитие на града, ясно дефинирани 

приоритети, ясни секторни политики. Те са плод на усилията и решенията и 

усилията на този ОбС – Варна, на тази общинска администрация и на кмета 

на община Варна, и на всички други органи, които са участвали в 

управлението. Тези приоритети са базата за адекватните управленски 

решения. В управлението няма случайни неща. И това е моделът Врана. А 

дали е десен или ляв - това за града няма значение, но във всеки случай не е 

лесен и няма никакво значение за варненци.. Същественото значение е 

партиите спечелили изборите да поемат отговорността.  

ДПС е подкрепяла винаги предложенията на кмета, на 

администрацията и общинските съветници, независимо от ляво или от 

дясно, когато те са отговаряли на интересите на варненци. Това е била 

нашата политика, такава ще бъде тя и за в бъдеще. Винаги ще се 

противопоставим и на всяко решение или предложение за решение, което 

смятаме за не недобро за варненци, против интересите на града и на 

варненци.  

В тази връзка ще ви дам два примера – не можахме да ви убедим, че 

цените на общинските жилища трябва да бъдат ниски – да смятате, че сме 

се отказали?! Ще ви напомня и още нещо – когато приемахме принципа на 

ОУП аз ви предложих от тази трибуна допълнителните три решения за 

съхранение на зелените площи и за вкарване на по-големи площи в 

„Натура”. Вие ги приехте, но натиска върху нас тогава беше огромен – 

върху нас, върху ДПС. Нямаме навика да се оплакваме, нямаме навика и да 

се хвалим.  

Призовавам да не налагаме политиката на силовото налагане на 

мислене, на силовото налагане на убеждения, алтернативите са в смисъла, 



винаги съм готов да изслушам алтернативи и да приема на секундата и няма 

такъв човек, повярвайте ми, който да не приеме алтернатива, в която е 

убеден – може и по-бавно да се убеди, не автоматически. Но! Мисля, че във 

Варна защитаването на правата на човека може да бъде управлявано само 

от ежедневното му практикуване. И в тази битка за правата на човека може 

да има само един страх и това не може да бъде страха от това да сгрешиш, 

съответно от това да бъдеш наказан, да бъдеш репресиран. Това може да 

бъде само страх от народа. Или страх от Бога. ДПС никога не е 

злорадствало, не злорадства и няма да злорадства политически, но нито 

преди, нито нега, нито в бъдеще ние не можем и не се страхуваме, не може 

да се страхуваме – това е смисъла на всичко, което има в тази зала. Разбира 

се, освен народа, и от Бог. Такава е съдбата му. И тъй като все пак съм 

ортодоксален християнин, ще се изкуша да кажа нещо, защото народа ще 

чуе и разбере словата на всекиго у когото се таи страх от Бога. 

Уважаеми дами и господа, ще ви разкажа един виц за китаеца и 

българина. „Попитал българинът китаеца колко са на брой? Той отговорил 

1 200 000 000. Брей, много бе! Китаецът попитал българина колко сме? И 

той му казал към 8 000 000. Та вие всички сигурно се познавата бе”.  

Аз познавам всички в тази зала. И ние всички се познаваме. Няма 

само добри и лоши хора в една партия. Няма само знаещи и можещи във 

всяка партия. Каквото и да се говори, в тази зала ще бъде политическия 

ресурс на гр. Варна. Както управляващи, така и политическия резерв. 

Разбира се, това което аз разбирам като порочно политическо поведение в 

българската политическа действителност е политическия резерв да се 

създава на базата на опозиционна борба срещу управляващите, на схемата 

когато неуредиците и теглото на избирателя не се представя като 

исторически обществен процес, не се анализира, не се търси битката с него, 

а се представя като дело само на пороците на управляващите и техните 

лидери, като глупост, като недобросъвестност, като нежелание да се 



помогне на народа, като бандитизъм, забогатяване, стремеж към лично 

облагодетелстване и пр., тогава винаги ще се насочва недоволството не 

срещу основата, не срещу базата която е вината, а срещу отделни личности, 

отделни качества на отделната личност или срещу отделна партия и 

нейните качества. И спасение тогава ще се дири не в трансформацията на 

обществото, не в реформата, а в смяната на нейните лица на непрекъснато 

опитване на партии и политически водачи.... А магията е проста – това е 

нашето предложение към вас – трансформацията на обществото, реформата 

минава през трансформация в икономиката, образованието, 

здравеопазването, социалноетническата равнопоставеност. Тя е възможна 

само чрез защита правата на човека. 

Нашата визия за преодоляване на кризата в града ни и за неговото 

спасение не съдържа пряко или косвено налагане на нагласата за външния 

спасител на обединението. Всичко е в ръцете на ОбС – Варна, община 

Варна, кмета на Община Варна – няма никакви секрети, просто много 

работа! Това е модела Варна. Ние от ДПС обещаваме едно: да сме себе си, 

въпреки промените, които правим в нас. За това, дами и господа, ви 

предлагам думата „умишление”, която е дума по закона за икономията в 

българския език – това е нашата политическа и нравствена позиция в 

днешния ден и затова бях длъжен да ви я кажа в рамките на повече от пет 

минути.  

А иначе, за злободневния дневен ред – дами и господа - ако 

председателят Гуцанов можеше да се изкаже днес, той щеше да поиска 

също да бъде избран предсадател на ОбС.  

За да продължи работата. Това е.  

 

 

 

 



 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Има постъпили още две заявки за изказвания, но преди това ще 

гласувае процерното предложение на г-н Красимир Узунов, който преди 

изказването на д-р Станев предложи да бъдат прекратени дебатите. 

 Общинският съветник Красимир УЗУНОВ направи процедурно 

предложение за прекратяване на дебатите, което бе прието от 

присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 

30, против – 0, въздържали се – 0. 

 

 Валерия АНГЕЛОВА 

 Ще изразя становище в качеството си на общински съветник, 

зам.председател на ГС на БСП – Варна и член на Националния съвет на 

БСП по отношение на мотивите в докладната записка, която е постъпила 

от името на 25 наши колеги. Тъй като камъните са в градината на човек, 

който не може да отговори, ще си позволя да взема отношение. 

 На първо място, уважаеми автори на докладната записка, трябва да 

знаете, че едно общество се регулира чрез два способа: морално-етически 

норми и законодателни. Морално-етическите норми са тези, които 

обществото налага на индивида за неспазване на неговата етика, а 

законодателните норми са тези, които държавата, като властническа 

функция налага на индивида за това, че не спазва законите й. Моето 

мнение е следното: във вашата докладна вие сте смесили морално-

етическите със законови норми, поради което приемам че голяма част от 

доводите в нея са несъстоятелни по тази причина. Както е известно на 

всички нас, които сме чели ЗМСМА, председателят на ОбС има следните 

правомощия: свиква заседания на съвета; ръководи подготовката на 

заседанията на съвета; ръководи заседанията, координира работата на ПК, 

подпомага съветниците в тяхната дейност и представлява съвета пред 

външни лица и организации. 



За това аз не приемам тези мотиви, в които се пише, че има 

толериране на отделни групи, принизяване на обществения авторитет на 

ОбС и прочие, при внесени под законовата форма систено неизпълнение на 

задълженията му като председател. 

Като общински съветник ще кажа, че аз също смятам, че ОбС на 

Варна трябва да работи, но нека в своята работа да разграничава морално-

етическите норми, интересите на обществото и спазването на законите на 

Република България и принципите на местната демокрация 

Виждам нетърпението в очите ви да произведете избор, така че няма 

да ви отнемам повече време. 

 

   доц. Константин ТРОШЕВ 

 Изслушахме много лекции, много назидателни напътствия, много 

теория, а всъщност днес сме се събрали по един-единствен и то чисто 

практически въпрос. Апелирам да приведете в действие решението, което 

преди малко ОбС взе и да предложите да гласуваме на базата на 

известните на всички ни тук мотиви на основание чл. 24, ал. 3, т. 2 от 

ЗМСМА – освобождаване от заеманата длъжност на досегашния 

председател на Общинския съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 За целта, преди това трябва да изберем комисия, тъй като 

гласуването е тайно. Очаквам предложенията на колегите общински 

съветници за комисия в петчленен състав. 

 

 Павел ХРИСТОВ 

 Правя предложение за петчленна комисия: Пламен Пенев – когото 

предлагам за председател на комисията, Владимир Тонев, Красимир 

Узунов, Красимир Маринов Маринов и Пламен Начков. 



Неделчо МИХАЙЛОВ 

Първо ще гласуваме предложения състав на комисията. След това ще 

гласуваме предложения за председател на комисията. 

 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2186-1. На основание чл. 24 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2, във връзка с чл. 
7, ал. 3 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна избира 5 /пет/ общински 
съветници за членове на комисия за провеждане на таен вот за предсрочно 
прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Варна г-
н Борислав Гуцанов Гуцанов, както следва: 
 

1. Пламен Георгиев ПЕНЕВ    
2. Владимир Велчев ТОНЕВ   
3. Красимир Тодоров УЗУНОВ 
4. Красимир Маринов МАРИНОВ  
5. Пламен НАЧКОВ Печев 
/Кворум в залата: 34 
за - 30, против - 0, въздържали се - 4/ 

 
 
 
 
 2187-1. На основание чл. 4, ал. 2 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – 
Варна избира за председател на комисията по решение на Общинския съвет 
– Варна № 2186-1(22)/28.04.2010 г. общинския съветник Пламен Георгиев 
ПЕНЕВ. 
 

/Кворум в залата: 26 
за - 26, против - 0, въздържали се - 0/ 

 
 
 
 



 Орлин СИМЕОНОВ 

 Правя допълнително искане за член на избирателната комисия, при 

положение че г-н Начков не присъства в залата, Цветелина Тънмазова. 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Правя предложение за член на комисията на мястото на Пламен 

Начков за г-н Октай Мустафов. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Г-н Начков е избран и не е изразил своето волеизявил своето 

нежелание да бъде там. Взехме решение да бъде петчленна комисията. Г-н 

Начков го няма и не знам дали желае да участва в състава на комисията. 

 В процес сме на волеизявление на общински съветник, затова моля г-

н Начков, ако е навън в кулоарите, да заповяда в залата.  

 Няма го. Щом го няма и не може да изрази мнението си, остава член 

на комисията. 

 Тъй като сме вече в процедурата за предрочно прекратяване 

пълномощията на председателя на Общинския съвет – Варна, в хипотезата 

на чл. 24, ал. 3, т. 2, която ни прехвърля в т. 1, която всички знаете, че 

освобождаването става с тайно гласуване, трябва да определим процедурата 

по тайното гласуване, тъй като по аналогия на чл. 4, ал. 2 от Правилника 

следва да приемем процедурата по предсрочно освобождаване. Предлагам 

комисията да подготви за всеки един от съветниците бюлетини, плик, да 

осигури тайното гласуване чрез параван, който да бъде монтиран в 

Пленарната зала и гласуването да се извърши по следния технологичен 

порядък:  колегите съветници минават по азбучен ред, получават изборните 

си книжа и след това осъществяват гласуването и се подписват, че са 

гласували. Предлагам ви следния вид на бюлетината: бюлетината да е бяла, 

на бюлетината да бъде изписано: „предсрочно прекратяване пълномощията 



на Председателя на Общинския съвет г-н Борислав Гуцанов” с обичайните 

три възможности за гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”; с 

отбелязване в квадратчето, което ще бъде фиксирано всеки един от нас ще 

изпрати вота си „за”, „против” и „въздържал се” по направеното 

предложение за прекратяване пълномощията на г-н Борислав Гуцанов 

Гуцанов. 

 Трябва да имаме в предвид обстоятелството, че в случай на 

предсрочно прекратяване, законът ни препраща в процедурата по избора, 

така че ние нямаме кой знае каква широка възможност; просто трябва да 

спазим тази процедура. Знаете, има възможност „за”, „против” и 

„въздържал се”. Знаете, в Правилника изрично е посочено, че празен плик е 

този, в който липсва бюлетина по установения образец – това може да 

направи всеки един от вас, стига това да е неговото желание да пусне 

празен плик. 

 Предлагам ви да гласуваме предложение за формата на бюлетината и 

ако няма други възражения и предложения... 

 

 Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

 Присъствайки и на други такива гласувания, предлагам гласуването 

да не започва преди да бъдат раздадени бюлетините – да не се смесват двата 

процеса. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Разбрах. Обединяваме двете предложения – вида на бюлетината и с 

необходимото уточнение от г-н Стелиян Севастиянов – моля, който е 

съгласен с така направеното предложение, да гласува. 

 

 Резултати от гласуването: за – 32, против – 0, въздържали се – 0 

– предложенето се приема. 



 Пламен ПЕНЕВ 

 Г-н Председателстващ, като председател на комисията предлагам, 

понеже г-н Начков очевидно няма да участва в работата на комисията, 

правя предложение г-н Пламен Начков да бъде заменен с г-ца Цветелина 

Тънмазова. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Предложението не се приема. Нямаме ясно волеизявление от г-н 

Начков – разберете ме правилно, той не е волеизявил че не желае да бъде 

член на комисията и аз ще спазя Правилника. 

 Обявявам 30 мин.почивка за подготовка на материалите за гласуване. 

 

 Общинските съветници ползваха почивка за времето от 11.00 до 

11.30 ч. 

 

 

 

 



11.30 ч. 

 
 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Започваме работа, колеги, моля за тишина в залата. По време на 

почивката, в разговор с председателя на комисията за провеждане на таен 

вот за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на 

Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов, г-н Начков е 

изказал мнение, че не желае да бъде член на комисията. Моля за 

предложения за попълване на състава. 

 Първо, формално трябва да го освободим. Моля, който е съгласен 

Пламен Начков да не участва в комисията, да гласува. 

 
 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 2188-1-1. На основание чл. 24 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2 във връзка с 
чл. 7, ал. 3 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
– Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна решава поради отсъствие, 
общинския съветник  Пламен Начков Печев, да бъде освободен от състава 
на комисията за провеждане на таен вот за предсрочно прекратяване 
правомощията на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав 
Гуцанов Гуцанов. 
 

/Кворум в залата: 32 
за - 32, против - 0, въздържали се - 0/ 
 
 
д-р Янко СТАНЕВ 

Предлагам г-н Октай Мустафов. 

 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2188-1-2. На основание чл. 24 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2 във връзка с 

чл. 7, ал. 3  от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
– Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”,  Общински съвет – Варна избира за член на комисията за 
провеждане на таен вот за предсрочно прекратяване правомощията на 
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов 
общинския съветник Октай Мемиш Мустафов. 

 
/Кворум в залата: 37 
за - 35, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
 
2188-1-3. На основание чл. 24 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 2, във връзка с 

чл. 7, ал. 3 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
– Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”,  и във връзка с решения на Общинския съвет – Варна №№   
2186-1, 2187-1, 2188-1-1 и 2188-1-2(22)/28.04.2010 г.,  Общински съвет – 
Варна решава комисията за провеждане на таен вот за предсрочно 
прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Варна г-
н Борислав Гуцанов Гуцанов да бъде в следния състав: 

 
Председател: Пламен Георгиев ПЕНЕВ    
Членове:  1. Владимир Велчев ТОНЕВ   

2. Красимир Тодоров УЗУНОВ  
3. Красимир Маринов МАРИНОВ  
4. Октай Мемиш МУСТАФОВ 
 

/Кворум в залата: 37 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Продължаваме по процедура. По азбучен ред, моля всеки един от 

колегите общински съветници да получи изборните книжа. 

  

 



 Николай АПОСТОЛОВ 

 От името на ПП „ГЕРБ” правя предложение за 10 мин.почивка. 

 

 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Не се обсъжда, обявявам 10 мин.почивка, според Правилника всяка 

група в ОбС има това право. 

 

 

След почивката, след покана на общинските съветници по списък с 

имената им по азбучен ред, се проведе тайно гласуване; 

председателстващият обяви официлно крайните резултати, прочитайки 

следния 

 

П Р О Т О К О Л 

относно проведено гласуване за предсрочно прекратяване 

правомощията на Председателя на Общински съвет – Варна  

г-н Борислав Гуцанов Гуцанов 

 

Днес,  28  април  2010 г., избраната комисия за провеждане гласуване 

предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя на 

Общинския съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов, в състав: 

Председател:  Пламен Георгиев ПЕНЕВ  

Членове: 1. Владимир Велчев ТОНЕВ 

  2. Красимир Тодоров УЗУНОВ 

  3. Красимир Маринов МАРИНОВ 

  4. Октай Мемиш МУСТАФОВ 

проведе тайно гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на 

Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов, 

за което бяха осигурени необходимите параван, урна, бюлетини и пликове.  



След провеждане на гласуването, комисията обяви следните резултати: 

 

Резултати от проведено тайно гласуване:  

Брой гласували      - 39 бр. 

Общ брой намерени пликове    - 39 бр. 

Празни пликове      - няма  

Недействителни бюлетини    - 1 бр. 

“за”        - 36 бр. 

“против”       - 1 бр. 

„въздържал се”      - 1 бр. 

 
Комисията за провеждане на таен вот за предсрочно прекратяване 

правомощията на Председателя на Общинския съвет – Варна г-н Борислав 

Гуцанов Гуцанов, обявява, че на основание чл. 24, ал.3, т. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, предложението за предсрочно прекратяване 

правомощията на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав 

Гуцанов Гуцанов е събрало необходимия брой гласове, а именно: 36 

/тридесет и шест/ гласа, поради което правомощията на Председателя на 

Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов се прекратяват 

предсрочно. 

 Следват подписите на членовете на коисията: Председател - Пламен Г. 

Пенев и членове: Владимир В. Тонев, Красимир Т. Узунов, Красимир М. 

Маринов, Октай М. Мустафов. 

 
Оригиналните екзепляри от:  

- описания по-горе Протокол;  

- Списък на общинските съветници, получили бюлетина и плик 

за провеждане на таен вот за предсрочно прекратяване правомощията 



на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов 

Гуцанов, проведен на 28 април 2010 г.;  

- Списък на общинските съветници, гласували на таен вот за 

предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на 

Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов Гуцанов, проведен на 28 

април 2010 г.;  

- пликовете и бюлетините  

са неразделна част от настоящия протокол. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2189-1. На основание чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, 
ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна прекратява предсрочно 
правомощията на Председателя на Общинския съвет - Варна г-н 
Борислав Гуцанов Гуцанов. 
 

Резултати от проведено тайно гласуване:  
 
Брой гласували      - 39 бр. 

Общ брой намерени пликове    - 39 бр. 

Празни пликове      - няма  

Недействителни бюлетини    - 1 бр. 

“за”        - 36 бр. 

“против”       - 1 бр. 

„въздържал се”      - 1 бр. 

 

 

 

 

 



Орлин СИМЕОНОВ 

Моето предложение е да се направят съответните предложения за 

председател на ОбС и след това да се даде почивка, за да може комисията 

отново да подготви изборните книжа за следващото тайно гласуване. 

И преди тези предложения трябва да гласуваме отново състав на 

избирателна комисия, като правя предложения за същия състав на 

избирателната комисия да бъде и за избора на новия председател. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

По направеното предложение от г-н Орлин Симеонов – комисията да 

остане в същия състав и да проведе тайното гласуване за избор на нов 

Председател на Общинския съвет – Варна. 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 2190-1. На основание чл. 4 ал. 2 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна решава 
комисията избрана с решение на Общинския съвет – Варна  № 2188-1-
3(22)/28.04.2010 г.,  в състав: 
 

Председател: Пламен Георгиев ПЕНЕВ    
Членове:  1. Владимир Велчев ТОНЕВ   

2. Красимир Тодоров УЗУНОВ  
3. Красимир Маринов МАРИНОВ  
4. Октай Мемиш МУСТАФОВ 
 

да проведе тайното гласуване за избор на нов Председател на Общинския 
съвет – Варна. 
 

/Кворум в залата: 29 
за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



Димо СТОЕВ 

Г-н председателства, уважаеми колеги, предлагам за председател на 

Общинския съвет Николай Николов Апостолов – роден на 03.12.1964 г.; 

образование – висше военно, с гражданска специалност „автомобилен 

инженер”; женен, с две деца – студент в НСА и ученик в пети клас. Трудов 

стаж: от 1986 г.-1996 г. – офицер на действителна военна служба, като 

зам.командир по техническата част; от 1996 г.до 2010 г. – директор 

„Продажби” в голяма търговска фирма за търговия на едро и хранителни 

стоки; учредител на ПП „ГЕРБ” и районен ръководител на р-н „Младост”. 

Познавам г-н Апостолов от много години, това е честен, коректен, открит 

човек, диалогичен, мисля че той натрупа богат организационен опит, не 

случайно преди няколко дни отново го избраха за районен ръководител на 

толкова голя район „Младост”. И най-вече, най-важното – мотивиран доста 

сериозно да изпълни всички наши желания като бъдещ председател на ОбС. 

Благодаря! 

 

Веселин МАРЕШКИ 

Декларирам, че даваме безрзервната и неподкупна подкрепа на новия 

кандидат за председател, в интерес на раздвижването на наистина големи и 

сериозни проекти в община Варна, за да може да покажем един нов облик 

на града. 

В тази връзка бях помолил, понеже очаквах от г-н Севастиянов не да 

излезе да ни каже, че са се събрали пет човека и са направили група, а да 

каже те за какво се борят, молбата ми е точно с две изречения – Атака, 

новата група да излязат и да кажат, за да има яснота ние за големи, 

интересни промени в гр. Варна ли сме или за сладоледа.... 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 



След като няма други кандидатури за председател на ОбС, каня г-н 

Апостолов да се представи накратко. 

 

Николай АПОСТОЛОВ 

Уважаеми дами и господа общински съветници, това, което смятам да 

правя, е да работя – открито, честно и прозрачно, в името на интересите на 

Варна и обществеността. Считам, че е необходимо да повишим 

ефективността в работата на ОбС, да засилив диалога с гражданите, да 

издигнем авторитета първо на общинския съветник, а по този начин и 

авторитета на Общинския съвет пред варненската общественост. Всичко 

това можем да го направим, ако поставим всичко честно, открито и ясно, 

без недомлъвки, без договорки, на масата – пред погледа на цялата 

обществонсто. Това мисля да правя и ви благодаря за доверието! 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ – реплика към В. Марешки 

Нашата група има вътрешно решение, което е в подкрепа на 

кандидатурата на г-н Николай Апостолов – това е в контекста на думите на 

г-н Марешки.  

Иначе целите ни в по-дългосрочен план, защото плана на една група 

не може да е подкрепа или против един човек, тя е цялостна политика – 

беше изразено в декларацията, която прочетох. 

Имам само едно леко притеснение – в този среден сектор аз не 

виждам нови хора и различни от тези, които бяха по някаква друга 

компилация и правейки предното мнозинство! 

 

Веселин МАРЕШКИ – дуплика 

Може би г-н Севастиянов не ме е разбрал – то е ясно, че те подкрепят 

кандидатурата на г-н Апостолов, но за мен беше по-важното дали те 

подкрепят промяна на политиката, която да води до добро /на мен много ми 

хареса изказването на г-н Апостолов/ и точно това очаквах – той да каже, че 



ще подкрепя точно тази прозрачност, вземането на добри решения, а не как 

да преразпредели някакви финансови ресурси, които явно в момента са 

разпределени по някакъв начин. 

 

Орлин СИМЕНОВ 

Правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите, като 

изслушаме изказванията според заявките досега от г-жа Снежана Донева и 

д-р Янко Станев. 

Процедурното предложение на г-н Симеонов се прие с резултати от 

гласуването: за – 36, против – 0, въздържали се – 1. 

 

Снежана ДОНЕВА 

Г-н Марешки закъсня за сесията, не чу нашата декларация и точно 

това, което каза Николай Апостолов, когото предложиха за председател на 

ОбС, ние го декларирахме, г-н Марешки, ако искате – ще Ви го дадем да го 

прочетете отново. 

 

д-р Янко СТАНЕВ 

Ясно е, че колегата Апостолов ще получи доверие, сигналите които се 

излъчват в залата са лесно разгадаеми. На база на неговите думи, аз 

разбирам, че ОбС не трябва да руши огледалото на реалността, считайки че 

той е виновен. И тай като едната от конструкциите ми хареса, че ние не 

можем да се вписваме повече или по-малко в конюнктурния политически 

брътвеж, който ни отклонява от идеята за основните задачи, които имаме да 

вършим и който ще ни заведе в постоянно възпроизвеждащите се образи на 

врага и въпроса кой-кого – явно е, че не може да се сени ОбС на един път, 

дори и с избори, винаги ще има политически динозаври в този ОбС, те ще 

си останат. Въпроса е, при подмяната, при смените които са необходими в 

политически и в житейски смисъл какво от натрупаното до този момент 



умения, познания, общочовешко, политическо, се приема и в каква степен 

то продължава да се възпроизвежда без негативите, които има.  

Така че, уважаеми дами и господа общински съветници, общинският 

председател в ЗМСМА има ей-толкова големи правомощия; самите 

функции и действия на общинските съветници са две страници. Пожелавам 

на всички вас, не само на човека, който ще бъде избран, да четем 

внимателно тези неща, за да ги възпроизвеждаме.  

А иначе, може някой ден пак да се получи така, че да имаме 

претенции към председателя, който и да е той. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

С цел по-гладкото протичане на избора на нов председател и глътка 

отдих за всички нас, обявявам почивка от 45 мин. През това време 

комисията трябва да работи и да подготви изборните книжа. 

 

Общинските съветници ползваха почивка за времето от 13.10 до 

14.00 ч. 

 

 

След почивката, след покана на общинските съветници по списък с 

имената им по азбучен ред, се проведе тайно гласуване; 

председателстващият обяви официлно крайните резултати,, прочитайки 

следния 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Моля общинските съветници да заемат своите места в залата, 

заседанието продължава. Давам думата на председателя на изборната 

комисия за избор на нов председател на ОбС – Варна г-н Пламен Пенев, за 

даване на подробности и указания по повод предстоящото гласуване. 



 Пламен ПЕНЕВ 

 Намираме се в хипотезата на чл. 4, който визира избор на председател 

на ОбС. В бюлетината всеки един от вас трябва да отрази вота си за 

Николай Николов Апостолов съответно след като получи бюлетина и плик, 

както на предното гласуване, срещу подпис от избирателната комисия. След 

това минава през тъмната стаичка, упражнява своя вот в квадратчето за 

Николай Апостолов, бюлетината е „за” Николай Апостолов, срещу подпис 

после се гласува в урната. Ще считаме за невалидни бюлетини, в които 

нямаме отразен вот или няма бюлетина в плика или примерно има две или 

повече еднакви такива бюлетини – по същия начин, както предното 

гласуване, благодаря ви. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Отново по азбучен ред, моля общинските съветници които чуят 

имената си, да заповядат да получат своите изборни книжа. 

 

Орлин СИМЕОНОВ 

Процедурен въпрос – смятам, че тази процедура която се предложи от 

председателя на изборната комисия трябва да се гласува. 

 

Неделчо МИХАЙЛОВ 

Това беше разяснение и даване на указания, а не решение на ОбС как 

да се гласува. Какво ще произтече от това гласуване? Има го описано 

гласуваното в Правилника, просто спазваме Правилника, няма нужда да 

гласуваме нещо, което е указано в Правилника на ОбС и по закона също, 

разбира се. 

 

По списък с имената им по азбучен ред, общинските съветници 

получиха изборни книжа, след което по списък  проведоха тайно гласуване 



за избор на нов председател на Общински съвет – Варна.; 

Председателстващият обяви официлно крайните резултати, прочитайки 

следния 

П Р О Т О К О Л 
относно проведено тайно гласуване 

за избор на нов Председател на Общински съвет – Варна 

28.04.2010 г. 

 

Днес, 28.04.2010 г., избраната комисия по избора при Общински съвет 

– Варна в състав:  

Председател:  Пламен Георгиев ПЕНЕВ  

Членове: 1. Владимир Велчев ТОНЕВ 

  2. Красимир Тодоров УЗУНОВ 

  3. Красимир Маринов МАРИНОВ 

  4. Октай Мемиш МУСТАФОВ 

проведе тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет – 

Варна, за което бяха осигурени необходимите параван, урна, бюлетини и 

пликове. 

След провеждане на гласуването, комисията обяви следните резултати: 

 

Резултати от проведено тайно гласуване:  

Брой гласувалиобщински съветници  - 39 бр. 

Общ брой намерени пликове    - 39 бр. 

Празни пликове      - няма 

Недействителни бюлетини    - няма 

“за” Николай Николов Апостолов   - 39 бр. 

 

Председателят на комисията за избор на Председател на ОбС обяви, че на 

основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА кандидатът Николай Николов 



АПОСТОЛОВ е събрал необходимия брой гласове 39 /тридесет и девет/ бр., 

поради което същият е избран за Председател на Общински съвет – Варна. 

Протокола е подписан единодушно, собственоръчно от всеки един от 

петимата членове на комисията Пламен Георгиев ПЕНЕВ, Владимир Велчев 

ТОНЕВ, Красимир Тодоров УЗУНОВ, Красимир Маринов МАРИНОВ, 

Октай Мемиш МУСТАФОВ. 

Всички изборни материали, списъци и протоколи са неразделно приложение 

към настоящия протокол. 

Оригиналните екзепляри от:  

- описания по-горе Протокол;  

- Списък на общинските съветници, получили бюлетина и плик 

за таен избор на г-н Николай Николов АПОСТОЛОВ за Председател на 

Общински съвет – Варна - 28 април 2010 г. 

- Списък на общинските съветници, гласували на таен вот за 

избор на г-н Николай Николов АПОСТОЛОВ за Председател на 

Общински съвет – Варна - 28 април 2010 г. 

- пликовете и бюлетините  

са неразделна част от настоящия протокол. 

  
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

2191-1. На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна избира за Председател на Общинския съвет – Варна г-н Николай 
Николов АПОСТОЛОВ. 

Резултати от проведено тайно гласуване:  

Брой гласувалиобщински съветници  - 39 бр. 

Общ брой намерени пликове    - 39 бр. 

Празни пликове      - няма 

Недействителни бюлетини    - няма 

“за” Николай Николов Апостолов   - 39 бр. 



 Неделчо МИХАЙЛОВ 

 Преди да поканя единодушно избрания председател, бих искал да 

кажа няколко думи. 

 Опитах се да бъда безпристрастен и да защитавам единствено 

процедурата, Правилника и закона – мисля, че успях да го направя. Към 

колегата ми, който ще заеме това място – никак няма да му е лесно! 

Пожелавам му да бъде председател на целия Общински съвет, защото 

независимо, че понякога раздирани от сериозни противоречия, всички ние 

тук в тази зала, включително и г-н Апостолов и отсъстващите днес съвсем 

умишлено, сме пратени от своите симпатизанти, членове и приятели само и 

изключително с добри намерения в името на Варна и на Общината. Нека 

вашата врата бъде винаги отворена за всеки един от нас и ние ще ви 

отвърнем със същото. Мисля, че годините на сериозно и силово 

политическо противопоставяне отдавна отминаха, за сметка на това трябва 

дори и да гледаме в различни посоки, да мислим заедно за града, защото 

това е част от нещата за които сме се заклели. 

 И помнете нещо от един човек, който днес избра четвъртия си 

председател – единодушието понякога е много единодушно, даже 

прекалено! 

Благодаря на всички, че спазихте Правилника днес! 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

Уважаеми г-н Председател на Общинския съвет, 

Уважаеми г-н председателстващ днешното заседание, 

Общински съветници, дами и господа, 

По моя преценка това е шестия избор на председател на Общинския 

съвет, на които присъствам лично. И този път спазих принципното 

поведение за неучастие в избора на председателя на общинския съвет. 

Причините – по закон е така – първо; второ – направих справка от 



съображения от политически характер – и на предходните, и на последните 

избори за мен са гласували представители на всички политически сили, 

които се представляват от вас в тази зала, което подчертава мажоритарния 

характер на избора и аз имам ангажименти към всички тези избиратели; и 

на трето място – интересите на града, разбира се, налагат съвместна работа 

на председателя на ОбС и кмета като ръководители на две юридически лица 

и институции. В залата са г-н Симов, с  когото сме работили, г-н 

Севастиянов и не биха отрекли, че винаги са се полагали усилия за 

конструктивен дух на нашата съвместна работа, за което и използвам 

случая да им благодаря, макар и със задна дата. 

Няколко думи за ситуацията, в която изпадна ОбС по този начин 

производно, разбира се, и общинска администрация и най-вече градът. От 

фактическа страна – сложна, трудна ситуация, а с оглед на евентуалната й 

продължителност с възможността тя да прерастне и попастна от фактическа 

страна. От правна страна – законът е несъвършен, непълен бих казал и не 

дава еднозначен, ясен, категоричен отговор как да бъде задействано 

колелото на ОбС, защото паралелно с него колелото на живота се движи и 

трябва да има синхрон между едното и другото. И тъй като едното не може 

да бъде спряно, не трябва да спира и това на ОбС, трябва да функционират 

детските ясли, училищата, социалните домове, и т.н. – богата гама от 

дейности. 

И при това положение обвръзката между фактическа и правна страна 

беше възможна само чрез изразяването и заемането на лична позиция от 

всеки един от общинските съветници, която той - всеки един от вас – е заел 

според убежденията, съвестта си, правото си и задължението си да стори 

това. 

Уважаеми г-н Апостолов, пожелавам Ви успех! Вие получавате много 

солидна – количество гласове, които застават зад вас, това е риципрочно на 

големи очаквания, голяма отговорност, за справяне с нелеките проблеми, 



които ни чакат. Варненци ни чакат да решим тези проблеми. Е, разбира се, 

всички проблеми няма да можем да решим, но тези които са належащи и 

които искат бързата ни, компетентна, отговорна, по съвест реакция да се 

надяваме. Пожелавам Ви да се справите с това. Уверявам Ви в коректно 

взаимодействие, защото времето показа – това е формулата, по която 

успешно могат да се решават нещата; този е начина на поведение, което 

варненци очакват от нас. 

Честито за Вашия избор и на добър час! Желая Ви успех! 

 

Николай АПОСТОЛОВ  

Уважаеми депутати,  

уважаеми колеги общински съветници, 

Уважаеми г-н Кмете,  

медии, 

Вота ме задължава изключително много, бяха казани много топли 

приказки, не мисля да ги повтарям. Вратата остава отворена за всички 

колеги, работим съвместно в полза на варненци, в полза на нашия обичан от 

всички нас град; всичкото останало е приказки. Запрятаме ръкави и 

преминаваме към работа. 

Благодаря ви! 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, на  28.04.2010 г. в  15.30 ч. 

Председателстващият на Двадесет и второто заседание на Общинския 

съвет – Варна г-н  Неделчо МИХАЙЛОВ обяви за закрито Двадесет и 

второто заседание на Общинския съвет. 



 Копие от настоящия протокол да се изпрати до Кмета на община 

Варна и до Областния управител на област Варна. 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
_________________ /доц. К. ТРОШЕВ/ 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
_________________ /Н. МИХАЙЛОВ/ 

 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
        В А Р Н А  

Съгласно решение на Общински съвет – 
      Варна  № 2191-1(22)/28.04.2010 г. 
      ________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 

„КАНЦЕЛАРИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” 

_____________ /Л. ИЛИЕВА/ 
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