
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В А Р Н А 
П Р О Т О К О Л    № 2 

На 14 ноември 2007 г. от 09.00 ч. до 12.30 ч. се проведе Второто заседание на Общински 
съвет-Варна под ръководството на Председателя на Общински съвет-Варна г-н 
Борислав Гуцанов.
Присъстват 50 общински съветници, отсъства 1:

Димо Атанасов СТОЕВ

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:
Колеги, откривам второто заседание на Общински съвет-Варна. Раздаден ви е предварително 
дневния ред. Запознахте се с него. Имате думата за мнения, съображения и коментари по така 
предложения дневен ред. Заповядайте, господин Симеонов.

ДАНЧО СИМЕОНОВ:
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дами и господа, тъй като в проекта за 
дневния ред са записани като точка трета и четвърта освобождаване и  избор на контрольори 
в едноличните дружества с ограничена отговорност и така нататък и четвърта освобождаване 
и избор на членове на съвета на директорите. Нямаме никакви материали. Преди два дни 
проверих, вчера пак колегите са проверили тук в деловодството. Смятам, че ние трябва да се 
запознаем с отчетите на тези контрольори и след това вече да вземем някакво отношение по 
въпроса. Така, че предлагам тези точки да отпаднат от дневния ред на днешната сесия. 

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
Благодаря.  Колеги, други мнения. Не виждам. Колеги, предлагам Ви като в допълнения в 
дневния ред следните текстове:

Промяна в структурите на районните администрации на район Приморски и район 
Аспарухово при Община Варна. Това е във връзка с нови двама заместник-кмета, които да 
отговарят единия за Галата, а другия за Виница. 

Следваща точка от дневния ред е за промяна в състава на Наблюдателната комисия по чл. 94 
от Закона за изпълнение на наказанията.

 Следващото допълнение е за вземане на решение за пряко излъчване на заседанията на 
Общински съвет-Варна, тъй като до сега са били излъчвани пряко. В крайна сметка ние, 
трябва да преценим дали да продължим да ги излъчваме пряко заседанията на Общинския 
съвет. 

Ако няма други мнения и съображения по дневният ред ще предложа точка трета и четвърта 
да бъдат гласувани, тъй като към тях имаше допълнения, след което ще го гласуваме анблок, 
ако няма някой възражения. Който е съгласен точка трета и точка четвърта така, както беше 
предложено от г-н Симеонов да отпаднат от дневният ред, моля да гласува.

Сега първо само да уточним нещо, кой брои? Старите преброители или новите преброители. 
Старите така ли, т.е както беше в предният общински съвет. 

СТЕЛИЯН СЕВАСТИЯНОВ:
Нека да направя официално предложение. Нека преброителите, които са всъщност 
администрацията на Общинския съвет, понеже познават добре залата, хората, всичко, да 
бъдат те преброители. Още повече, че предния път се показа, че новите хора още не са на 
необходимото ниво и трудно се справят.  

С резултати от гласуването: за-50, против-0, въздържали се-0 общинските съветници приеха 
преброители в залата да бъдат служителите от отдел “Канцелария на ОбС”.



С резултати от гласуването: за-25, против-24, въздържали се-1 общинските съветници не 
приеха предложението да отпаднат точка трета и точка четвърта от проекта за  дневен ред.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
Резултатът от гласуването е двадесет и пет на двадесет и пет, няма решение. Остават в 
дневният ред. 

С резултати от гласуването: за-26, против-0, въздържали се-24 общинските съветници приеха 
 дневния ред да се гласува анблок.

Общинските съветници приеха 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 членовете на Съветите на директорите в едноличните 
акционерни дружества с едноличен собственик на капитала Община Варна и 
представителите на Община Варна в общото събрание на търговските дружества с общинско 
участие.

5. Промяна в структурите на районните администрации на район “Приморски” и район 
“Аспарухово” при Община Варна.

6. Промяна в състава на Наблюдателната комисия по чл. 94 от Закона за изпълнение на 
наказанията.

7. Вземане на решение за пряко излъчване на заседанията на Общински съвет-Варна в ефира 
на Телевизия “Варна”.

/за-26; против-1; въздържали се-20/

По точка първа от дневния ред:
Относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет-Варна.

Докл.: г-н Б.Гуцанов-председател на ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници –50
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
Предлагам Ви следният подход при избор на  заместник-председатели в Общинския съвет. В 
момента има сформирани следните групи към Общинския съвет - групата на политическа 
партия “Атака”, групата на “Българска социалистическа партия”, групата на политическа 
партия “ГЕРБ”, групата на “Движение за права и свободи”, групата на “Ред, законност и 
справедливост” и група “Център”, които не са подали официално заявление, но така или 
иначе имаха среща с мен, при която те декларираха, че има такава създадена група “Център”.  
Това са политическите партии, които са представени в Общинският съвет като групи. 
Предлагам Ви всяка една от тези групи да има право на свой заместник-председател. Разбира 
се те могат да го излъчат или да не го излъчат. Това е по техен избор. Могат да го направят на 
днешното заседание, на следващо или както те преценят за добре. Разбира се ако има и други 
предложения от залата, също те ще бъдат подложени на гласуване от страна на Общинския 
съвет. Първо, който е съгласен по принцип всяка една от групите да има право на заместник-
председател в Общинският съвет, моля да гласува. 

          С резултати от гласуването: за-30, против-13, въздържали се-0 общинските съветници 



приеха всяка група общински съветници да има право на заместник-председател.

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ:
Господин председател, имам процедурно предложение. Моля Ви, да обявявате точно 
гласувалите “за”, “против” и “въздържали се” и ние да ги виждаме и ги преценяваме. Това е 
моята молба към Вас, правя процедурно предложение.  Преброителите първо да обявяват 
гласовете и тогава Вие да ги съобщавате, а не Вие да ги броите. Благодаря.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
          Преброителите ги съобщиха и аз тогава ги съобщих. Преминаваме към избор на 
заместник-председатели на Общинският съвет. Имате думата за предложения. При мен е 
постъпило предложение от ПП “Атака” за г-жа Цвета Алипиева Георгиева. Ако искате ще 
гласуваме партия по партия, ако искате на един път да се получат предложенията. Г-н 
Севастиянов, заповядайте.

СТЕЛИЯН СЕВАСТИЯНОВ: 
Сега аз си позволявам да направя предложение от името на групата на “СДС” и “ДСБ” макар, 
че тя по стария правилник не може да бъде формирана    като група, защото по стария 
правилник за да имаш група, трябва да са четири души. Но понеже в този Общински съвет 
много се говори за прозрачност, за видими решения и т.н., мисля, че нашата група е редно да 
има един заместник-председател в Председателския съвет на Общинският съвет и предлагам 
председателя на “СДС” и председател на нашата група, която не е група на практика, Цанко 
Цветанов, който има висше икономическо образование, всички тук го виждат, вероятно ще му 
дадете думата за да се представи. Благодаря Ви.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
          Други предложения колеги. Има постъпило  при мене още две молби – едната е от 
групата на “ДПС” за заместник-председател досегашният заместник-председател Янко 
Петров Станев и има също постъпило предложение от групата на “Ред, законност и 
справедливост” за нейния водач Веселин Найденов Марешки. Другите групи ще имат ли 
предложения за заместник-председатели. Не виждам. Значи на този етап се отказват от тази 
възможност. По реда на предложенията. Да гласуваме за госпожа Цвета Георгиева.

          “На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, предлагам г-жа Цвета Георгиева за заместник-председател на Общински 
съвет-Варна.”

          /за-27, против-23, въздържали се-0/

КРАСИМИР МИНКОВ МАРИНОВ
          Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, твърде важни са функциите на 
заместник-председателите, както е известно, за това първо оспорвам това гласуване и моля 
заместник-председателите да бъдат гласувани поименно. Иначе ще използвам процедурата да 
оспорвам всяко едно. 

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:
            Преминаваме към поименно гласуване. Колеги, моля Ви да отговаряте с “да”, “за”, 
както предпочетете от двата вота, “против” или “въздържали се”.  

2-1. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския 
съвет Цвета Алипиева Георгиева. 



Резултати от поименно явно гласуване
      /за-27, против-21, въздържали се-2, отсъства-1/

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
      Следващото предложение е за Цанко Цветанов.

      /за-28, против-15, въздържали се-6/

      Преминаваме към поименно гласуване.

3-1. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския 
съвет Цанко Георгиев Цветанов.

      Резултати от поименно явно гласуване 

      /за-29, против-14, въздържали се-6, отсъстват-2/

РАДОСЛАВ КОЕВ: 
          Господин Председател, до тук няколко пъти ставаме петдесет и един, а доколкото 
разбрах г-н Димо Стоев отсъства. Например дневният ред гласувахме 25-за, 25-против  и 1-
въздържал се. Ще Ви помоля да повторим поне това гласуване или всяко, което се е появило с 
резултат 51.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
          По Правилник няма оспорване. Съобщавахме ги нещата, съвсем ясно на микрофон, 
изяснявам ги в момента още веднъж. Извинявайте грешката е техническа шест са 
въздържалите се. Бяха 50 на първото гласуване г-н Коев. Преминаваме към следващото 
гласуване. За Янко Петров Станев.

          /за-27, против-17, въздържали се-4/

РАДОСЛАВ КОЕВ
          Оспорвам гласуването.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
          Г-н Коев, нямате основание за оспорване. Преминаваме към поименно гласуване.

4-1. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския 
съвет Янко Петров Станев.

Резултати от поименно явно гласуване 

/за-27, против-18, въздържали се-3, отсъстват-3/

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
Следващото предложение е за г-н Веселин Марешки.

5-1. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.7А, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за заместник-председател на Общинския 
съвет Веселин Найденов Марешки.

/за-28, против-17, въздържали се-1, отсъстват-5/ 

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 



          Честито на заместник-председателите! Останалите групи се надявам, че на следващото 
заседание на Общинския съвет ще направят своите предложения за заместник-председатели, 
тъй като смятам, че Председателския съвет е мястото, където действително се обсъждат 
сериозните и големите проекти, преди да бъдат вкарани в зала. 

По точка втора от дневния ред:
Относно: Създаване на Постоянни и Временни комисии към Общински съвет – Варна, избор 
на председатели на комисиите и утвърждаване на съставите им.

                                      Докл.: Б.Гуцанов – Председател ОбС

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
В кои комисии искате да участвате, като в Правилника е записано, че всеки има право да се 
участва в три постоянни комисии и без значение в колко временни комисии, за да можем след 
това да гласуваме и съставите на комисиите. Заповядайте. Процедурно предложение на г-н 
Севастиянов.

СТЕЛИЯН СЕВАСТИЯНОВ:
          Докато трае попълването, нека да има десет минути почивка.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
          Ние ще дадем почивката след като изберем председателите. Аз така съм го предвидил 
да стане. Първата комисия е “ФБ”, колеги. За председател на комисията предлагам Янко 
Станев. Има ли други предложения и виждания по председателството на комисията? Да 
гласуваме по ред всички комисии.

                                      

Общ брой присъстващи общински съветници –50
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
6-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Финанси и бюджет” и 
избира за председател на комисията Янко Петров Станев.

          /за-27, против-19, въздържали се-3/

7-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територия на общината и населените 
места” и избира за председател на комисията Пламен Георгиев Войков.

          /за-28, против-20, въздържали се-1/

8-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Благоустройство и 
комунални дейности” и избира за председател на комисията Пламен Начков Печев.

          /за-28, против-19, въздържали се-1/

9-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация,  Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Собственост и 
стопанство” и избира за председател на комисията Цветелина Тодорова Тънмазова.



          /за-27, против-19, въздържали се-2/

10-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Здравеопазване” и 
избира за председател на комисията проф. Анелия Димитрова Клисарова.

          /за-35, против-3, въздържали се-7/

11-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Социални дейности  и 
жилищна политика” и избира за председател на комисията доц.Лидия Дунова Петкова.

          /за-30, против-6, въздържали се-11/

12-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Туризъм и търговия” и 
избира за председател на комисията Красимир Милчев Симов.

          /за-27, против-19, въздържали се-2/

13-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Транспорт” и избира за 
председател на комисията Веселин Найденов Марешки.

          /за-27, против-18, въздържали се-3/

14-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Обществен ред и 
сигурност” и избира за председател на комисията Красимир Маринов Маринов.

          /за-27, против-19, въздържали се-2/

15-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Култура, 
вероизповедания, медии” и избира за председател на комисията Панко Кирилов Анчев.

          /за-36, против-10, въздържали се-2/

16-2-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна създава постоянна 
комисия “Наука и образование”.

          /за-45, против-0, въздържали се-2/

16-2-2. На основание чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет-Варна избира за председател на постоянна комисия “Наука и образование” 
доц.Николай Филев Джагаров.

          /за-27, против-19, въздържали се-2/

17-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна създава постоянна комисия “Младежки дейности и 
спорт” и избира за председател на комисията Тодор Иванов Мутафов.

          /за-28, против-19, въздържали се-1/



18-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна създава временна 
комисия “Структури и общинска администрация” и избира за председател на комисията 
Октай Мемиш Мустафов.

          /за-27, против-21, въздържали се-0/

КРАСИМИР УЗУНОВ
          Предлагам за председател на временна комисия “Изработване на проект за Правилник 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация” г-н Павел Димитров.

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ
          Правя си самоотвот.

19-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна създава временна 
комисия “Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и избира за 
председател на комисията Валерия Александрова Ангелова.

          /за-27, против-13, въздържали се-5/

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ: 
          Колеги, има още комисии от временните, които са без председатели. На следващото 
заседание, след като се събере Председателския съвет ще се направят консултации за 
комисиите с всички групи  и те ще бъдат попълнени. Основанията за комисиите са на чл. 21, 
ал.1, т.1 от ЗМСМА. Благодаря за гласуването. Благодаря и на новоизбраните председатели. 
Моля Ви за 10 минутна почивка. Да се дадат всички формуляри, за да можем след което да 
гласуваме съветниците във всяка една от комисиите. 

/Обявена е почивка, през което време технически се обработват заявленията, подадени от  
общинските съветници, за участие в комисиите към Общинския съвет/
20-2. Общински съвет-Варна решава членовете на  всяка една комисия да се гласуват анблок.

          /за-44, против-0, въздържали се-0/

21-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Финанси и 
бюджет” следните общински съветници: Пламен Иванов Андреев, Цанко Георгиев Цветанов, 
Владимир Велчев Тонев, Драгомир Демиров Дончев, Пламен Георгиев Войков, Медиха 
Енвер Мехмед-Хамза, Октай Мемиш Мустафов, Иван Стоянов Славков, Николай Филев 
Джагаров, Павел Илиев Димитров, Свилен Николов Крайчев, Николай Купенов Пашов, 
Пламен Начков Печев, Панко Кирилов Анчев, Димо Атанасов Стоев и Радослав Николов 
Коев.

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

22-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територия на общината 
и населените места” следните общински съветници: Красимир Милчев Симов, Красимир 
Минков Маринов, Веселин Христов Данов, Стелиян Георгиев Севастиянов, Красимир 
Тодоров Узунов, Владимир Велчев Тонев, Йорданка Милева Несторова, Снежана Николова 
Донева, Янко Петров Станев, Николай Филев Джагаров, Димитър Йорданов Атанасов, 
Николай Купенов Пашов, Данчо Симеонов Симеонов и Валерия Александрова Ангелова.



          /за-48, против-0, въздържали се-0/

23-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия 
“Благоустройство и комунални дейности” следните общински съветници: Христо Веселинов 
Данов, Стелиян Георгиев Севастиянов, Андрей Николаев Василев, Йорданка Милева 
Несторова, Цвета Алипиева Георгиева, Октай Мемиш Мустафов, Емил Йорданов Радев, 
Николай Купенов Пашов, Анна Миткова Радева, Тодор Иванов Мутафов и Димо Атанасов 
Стоев.

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

24-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия 
“Собственост и стопанство” следните общински съветници: Дилбер Ахмедова Вейсалова, 
Ивайло Симеонов Бояджиев, Гергана Желязкова Славова, Красимир Милчев Симов, Веселин 
Найденов Марешки, Красимир Минков Маринов, Веселин Христов Данов, Стелиян Георгиев 
Севастиянов, Красимир Тодоров Узунов, Андрей Николаев Василев, Неделчо Михайлов 
Димов, Владимир Велчев Тонев, Йорданка Милева Несторова, Драгомир Демиров Дончев, 
Снежана Николова Донева, Добромир Гичев Кондов, Пламен Иванов Андреев, Пламен 
Георгиев Войков, Иван Стоянов Славков, Павел Илиев Димитров, Димитър Йорданов 
Атанасов, Свилен Николов Крайчев, Емил Йорданов Радев, Валерия Александрова Ангелова, 
Пламен Начков Печев, Тодор Иванов Мутафов и Димо Атанасов Стоев.

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

25-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия 
“Здравеопазване” следните общински съветници: Дилбер Ахмедова Вейсалова, Цветелина 
Тодорова Тънмазова, Ивайло Симеонов Бояджиев, Гергана Желязкова Славова, Веселин 
Найденов Марешки, Ивайло Христов Митковски, Евгения Александрова Александрова, Янко 
Петров Станев, Константин Георгиев Трошев, Красимир Петров Петров и Лидия Дунова 
Петкова.

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

26-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Социални 
дейности и жилищна политика” следните общински съветници: Ивайло Симеонов Бояджиев, 
Пламен Георгиев Пенев, Цвета Алипиева Георгиева, Медиха Енвер Мехмед-Хамза, Данчо 
Симеонов Симеонов, Анелия Димитрова Клисарова, Анна Миткова Радева и Радослав 
Николов Коев.

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

27-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Туризъм и 
търговия” следните общински съветници: Христо Веселинов Данов, Веселин Христов Данов, 
Цанко Георгиев Цветанов, Снежана Николова Донева, Красимир Маринов Маринов, 
Димитър Йорданов Атанасов и Панко Кирилов Анчев.

          /за-44, против-0, въздържали се-0/

28-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 



дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия 
“Транспорт” следните общински съветници: Дилбер Ахмедова Вейсалова, Цветелина 
Тодорова Тънмазова, Гергана Желязкона Славова, Красимир Минков Маринов, Ивайло 
Христов Митковски, Цанко Георгиев Цветанов, Красимир Маринов Маринов, Свилен 
Николов Крайчев, Емил Йорданов Радев, Красимир Петров Петров и Валерия Александрова 
Ангелова.

          /за-43, против-0, въздържали се-0/

29-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Обществен 
ред и сигурност” следните общински съветници: Андрей Николаев Василев, Добромир Гичев 
Кондов и Павел Илиев Димитров.

          /за-44, против-0, въздържали се-0/

30-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Култура, 
вероизповедания, медии” следните общински съветници: Валентин Христов Милков, 
Неделчо Михайлов Димов, Пламен Георгиев Пенев, Евгения Александрова Александрова, 
Константин Георгиев Трошев и Лидия Дунова Петкова.

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

31-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Наука и 
образование” следните общински съветници: Валентин Христов Милков, Евгения 
Александрова Александрова, Медиха Енвер Мехмед-Хамза, Константин Георгиев Трошев, 
Данчо Симеонов Симеонов, Анелия Димитрова Клисарова и Радослав Николов Коев.

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

32-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.19, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет-Варна избира за членове на постоянна комисия “Младежки 
дейности и спорт” следните общински съветници: Ивайло Христов Митковски, Христо 
Веселинов Данов, Валентин Христов Милков, Неделчо Михайлов Димов, Драгомир Демиров 
Дончев, Пламен Георгиев Пенев, Цвета Алипиева Георгиева,  Октай Мемиш Мустафов, Иван 
Стоянов Славков, Красимир Петров Петров и Анна Миткова Радева.

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

33-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна избира за членове на 
временна комисия “Структури и общинска администрация” следните общински съветници: 
Красимир Минков Маринов, Христо Веселинов Данов, Цанко Георгиев Цветанов, Стелиян 
Георгиев Севастиянов, Валентин Христов Милков, Андрей Николаев Василев, Неделчо 
Михайлов Димов, Владимир Велчев Тонев, Драгомир Демиров Дончев, Снежана Николова 
Донева, Пламен Георгиев Пенев, Евгения Александрова Александрова, Медиха Енвер 
Мехмед-Хамза, Иван Стоянов Славков, Янко Петров Станев, Павел Илиев Димитров, Емил 
Йорданов Радев, Красимир Петров Петров, Валерия Александрова Ангелова, Анна Миткова 
Радева, Пламен Начков Печев,  Тодор Иванов Мутафов, Панко Кирилов Анчев и Димо 
Атанасов Стоев.

          /за-48, против-0, въздържали се-0/



34-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна избира за членове на 
временна комисия “Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
следните общински съветници: Дилбер Ахмедова Вейсалова, Цветелина Тодорова 
Тънмазова, Ивайло Симеонов Бояджиев, Гергана Желязкова Славова, Веселин Найденов 
Марешки, Цанко Георгиев Цветанов, Стелиян Георгиев Севастиянов, Валентин Христов 
Милков, Андрей Николаев Василев, Неделчо Михайлов Димов, Владимир Велчев Тонев, 
Драгомир Демиров Дончев, Снежана Николова Донева, Пламен Георгиев Пенев, Медиха 
Енвер Мехмед-Хамза, Иван Стоянов Славков, Янко Петров Станев, Димитър Йорданов 
Атанасов, Емил Йорданов Радев, Данчо Симеонов Симеонов, Пламен Начков Печев, Тодор 
Иванов Мутафов, Панко Кирилов Анчев, Димо Атанасов Стоев и Радослав Николов Коев.

          /за-48, против-0, въздържали се-0/

35-2. Общински съвет-Варна решава членовете на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол от състава на Общинския съвет да се гласуват анблок.

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

36-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и чл.17, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет - Варна създава орган по приватизация със статут на 
специална постоянно действаща комисия към Общинския съвет с наименование “Комисията 
по приватизация и следприватизационен контрол” и избира за членове следните общински 
съветници: 

1. Красимир Минков Маринов 

2. Снежана Николова Донева 

3. Цветелина Тодорова Тънмазова 

4. Дилбер Ахмедова Вейсалова 

5. Веселин Найденов Марешки 

6. Анна Миткова Радева 

7. Пламен Начков Печев

8. Добромир Гичев Кондов 

9. Иван Стоянов Славков

10. Медиха Мехмед-Хамза 

11. Христо Веселинов Данов 

12. Ивайло Симеонов Бояджиев 

13. Красимир Милчев Симов 

14. Цанко Георгиев Цветанов 

15. Цвета Алипиева Георгиева 

16. Пламен Георгиев Войков 

17. Димитър Йорданов Атанасов

18. Пламен Георгиев Пенев

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

По точка трета от дневния ред:



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

Докл.: Б.Гуцанов-Председател на ОбС

КРАСИМИР МИНКОВ МАРИНОВ
          Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, мисля, че не бихме могли да гледаме тази 
точка, както и следващата поради една единствена причина – гласуването, което беше преди е 
за-24, против-25, въздържали се-1 и това не ни дава основание да разглеждаме тези две точки 
според мен.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ
          Г-н Маринов, това дава основание да се разглеждат тези точки, тъй като го 
съгласувахме с юристите и беше 25 на 25. Затова подложих целия дневен ред и той беше 
приет с двадесет и седем или двадесет и осем гласа. Трябваше да има събрани 26 гласа “за” 
за да отпадне от дневния ред.

КРАСИМИР МИНКОВ
          Това не е така г-н председател. Гласуването е точно това, което казах. Въздържалият се 
беше един и това е г-н Красимир Милчев Симов. Той е в залата и бихме могли да го попитаме 
как е гласувал за да видите, че не е двадесет и пет на двадесет и пет.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ
          Двадесет и четири  против и един въздържал се е двадесет и пет на двадесет и пет. 
Защото логиката е да има повече от гласовете за да не попадне в дневния ред, след което аз 
подложих целия дневен ред на гласуване и той премина с двадесет и седем или двадесет и 
осем гласа, като тази точка беше също вътре г-н Маринов. Да не говорим, че тази процедура 
трябваше да я поставите преди две точки, а не в момента. Излишен дебат водим в момента.

КРАСИМИР МИНКОВ
          Не е излишен дебата г-н председател и вие знаете много добре, че не е. Не са нужни 
двадесет и шест гласа, защото не е разпореждане. Не са двадесет и пет на двадесет и пет, а 
двадесет и пет на двадесет и четири и един въздържал се.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ
          Преминаваме към гледане на точката в дневния ред, която така и иначе е гласувана. 
Заповядайте по процедура.

СТЕЛИЯН СЕВАСТИЯНОВ
          Понеже това е конфликтна точка, основните искания за не гледане на тази точка бяха, 
че няма отчет на контрольорите. Аз предлагам следното процедурно предложение: Да не 
гледаме точката сега. Накарайте контрольорите да дадат писмен отчет при вас. До следващата 
сесия всеки, който се интересува от тези неща да ги прочете и следващата сесия да гласуваме 
по тази точка.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ
          Отчетите, знаете, бяха приети само преди няколко месеца. Вие също бяхте в този 
общински съвет.

ДАНЧО СИМЕОНОВ
          Аз се присъединявам към предложението на г-н Маринов с още един аргумент. Сега 
още не сме сформирали комисията по собственост и стопанство, която трябва да внесе 
решение за това, за което ние ще гласуваме. Нека те да го видят това, което ще бъде внесено, 
нека ние да го видим и след това да гласуваме. Аз искам моите избиратели да знаят какво 



става там, а не непрозрачно да гласуваме ей така, просто защото вие сте решили и сте 
мнозинство.

ПЛАМЕН НАЧКОВ
          Като бивш председател на постоянната комисия “Собственост и стопанство” искам да 
информирам колегите, че за 2006 г., изтеклата финансова година за търговските дружества, 
отчетите са приети на контрольорите и на нашите представители в съветите на директорите. 
За 2007 г., която все още не е изтекла, ние в момента не вземаме решение за освобождаването 
му от отговорност. Ние го подменяме като състав. Освобождаването от отговорност на тези 
освободени хора ще стане  след приключване на годината, тъй като за остатъка от годината - 
месец и половина ще има отговорни двама контрольори примерно за еднолично търговско 
дружество. Така че тук не трябва да се смесва отчета на контрольора с освобождаването от 
отговорност. Аз считам, че е право на собственика, тъй като ние представляваме собственика 
на капитала на това дружество, да вземе решение за кадрови промени, каквито са необходими 
във връзка с по-нататъшната работа на търговските дружества. И бъдете сигурни, че този, 
който е председател на комисията в следващите месеци на 2008 година, след като се 
представят балансите и отчетите на дружествата през м.март ще се потърси и отговорност за 
извършената дейност от този състав, който в момента ние освобождаваме. Не го 
освобождаваме от отговорност обаче.

КРАСИМИР МИНКОВ
          Уважаеми г-н председател, мъничко съм изненадан, много мъничко разбира се. Не е  
имало такива важни решения, ползвам г-н Симеонов това, което каза, които да не могат да 
траят да минат през комисия. Освен това, доколкото на мене ми е известно нашите 
контрольори навсякъде са с договори до 31 декември 2007 г. Какво би се случило, ако това си 
мине през комисия по Собственост и стопанство, обсъди се, контрольорите  и бордовете ни 
са в правото си до 31 декември, чисто влезе в зала и се гласува. Разбира се като има 
мнозинство  и то има волята да го гласува ще бъде гласувано пак точно по същия начин както 
и сега. Та моето предложение е наистина в това отношение да постъпим така. 

ЯНКО СТАНЕВ
          Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник-кмете, уважаеми дами и господа, 
смесват се две практики. Ясно е, че всеки нов избор предполага нова конструкция, която 
трябва да работи и в икономически и в структурен план. Няма такава практика 
контрольорите, участници в нашите дружества да се избират на комисия. Това не е залегнало 
и в Правилника за дейността на Общински съвет. Тази процедура тук ми прилича на една 
друга процедура. Я си представете, че пак на подобна процедура сега тук заседаваше 
предишния Общински съвет. Да, на предишния Общински съвет му отиваше да работи с 
предишните структури на икономическата структура на община Варна. И това беше 
нормално. Но новия общински съвет не може и няма как да работи с предишната структура, 
защото тя отразява друг вид избиратели. И точно затова тук не бива да смесваме двете неща. 
Това е проблема. Аз разбирам желанието да се съхранят позициите, които някой е имал и да 
си остане статуквото, но пък не разбирам този, който иска някакви промени, защо не участва 
в тези промени, защо не ги продиктува, защо не ги осветлява и защо не желае тук и днес. 
Искам да кажа, че на втория етаж са всички отчети на всички наши дружества, включително 
и периодичните, които се приемали до двадесет и някой си септември, когато беше 
последната сесия. Примерно на контрольорите от ДКЦ-та. Така, че там са и могат да бъдат 
прочетени, архивирани, направени, стига да има едно писмено искане, а не влизане вътре и 
едно обясняване на общинските служителки какво са длъжни и какво не. Едно писмено 
искане и нещата си вървят напред. Затова аз предлагам да не влизаме в сферата на дебати за 
теорията какво ще реши съда дали да има нови контрольори или не, нови бордове и тъй 
нататък, а да си вървим по начина, по който е бил конструиран всеки път общинския съвет. 
Дали това на някой му харесва или не, въпрос на вот на избирателите. 



ДАНЧО СИМЕОНОВ
          Само една реплика към това пространно изказване на г-н Станев. От два дни аз 
обикалям горе и няма нито един материал. Сега разбирам, че трябва писмено да се помоля на 
някой за да ми даде нещо, за което аз трябва да гласувам. Направо е уникално това. 

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ
          Според чл.45, ал.3 материалите за съответната сесия трябва да бъдат два дни до 14 ч.  
преди това на разположение в Стаята на съветника. Такова нещо няма. И заради това е 
нашето искане защото е нарушена процедурата по Правилника. Каква друга процедура? 
Говоря точно за това. Материалите за сесия трябва да ни бъдат предоставени. Сега научавам, 
че трябва да тръгнем да ги търсим по етажите. 

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ
          Колеги, продължаваме нататък. Първото дружество е “Св.Клементина”.

КРАСИМИР МИНКОВ
          Г-н председател, явно не желаете това, за което коментирахме да мине през комисия. 
Мисля, че не добре започваме тази си сесия, защото всичко до тука  е било ясно, чисто и 
кристално. Пак казвам, че до 31 декември всички в бордовете и контрольорите са с договори, 
всичко е редовно, всичко е законно. Нищо не ни пречи. Една сесия. Като трябва след две 
седмици да бъде, да си мине през комисия. 

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ
          Можем да продължим колеги. В момента кворума е двадесет и шест души заедно с мен. 
Можем да продължим работата си. Гласуването е поименно колеги.

Общ брой присъстващи общински съветници – 26
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
37-3. Общински съвет-Варна решава освобождаването и избора на контрольори в 
търговските дружества с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала 
Община Варна да се гласува анблок.

/за-26, против-0, въздържали се-0/

38-3-1.На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на “ДКЦ І 
“Св.Клементина”-Варна” ЕООД Дияна Петрова Петрова.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0/

38-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ І “Св.Клементина”-Варна”-ЕООД 
Красен Колев Матев.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0/

39-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на “ДКЦ 
ІI “Св.Иван Рилски-Аспарухово”-Варна” ЕООД Веселина Желева Колева. 

Резултати от поименно явно гласуване



/за-26, против-0, въздържали се-0/

39-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА; чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ ІI “Св.Иван Рилски-Аспарухово”-
Варна” ЕООД Росен Петров Русев.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

40-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на “ДКЦ 
ІІІ Варна” ЕООД Диляна Мирославова Йорданова.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

40-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА; чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ ІІІ Варна” ЕООД Веселина Влайкова 
Христова.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

41-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на “ДКЦ 
Чайка Варна” ЕООД д-р Петранка Асенова Петрева-Коцева. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

41-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА; чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за контрольор на “ДКЦ Чайка Варна” ЕООД д-р Людмил 
Стефанов Цветков.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

42-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна” ЕООД 
Емилия Цветанова Младенова. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

42-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Варна” ЕООД Валентин Благоев 
Кършаков. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

43-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна”-ЕООД Деян 
Бориславов Драгиев. 



Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

43-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение-Варна”-ЕООД Красимир Пръвчев Костадинов.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

44-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на 
СБАГАЛ “Проф. Д-р Стаматов”-ЕООД д-р Катя Стоева Казакова. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

44-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна избира за контрольор на СБАГАЛ “Проф. Д-р 
Стаматов”-ЕООД д-р Петранка Асенова Петрева-Коцева.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

45-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на 
“Междуобластен диспансер онкологични заболявания “Д-р Марко А. Марков”-ЕООД 
Евелина Георгиева Дюлгерова. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

45-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА; чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Междуобластен диспансер онкологични 
заболявания “Д-р Марко А. Марков”-ЕООД Христо Бойчев Боев.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

46-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 3 от ТЗ, чл. 62, ал. 3 и чл. 64, 
ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – Варна освобождава от длъжността контрольор на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І-Варна”-ЕООД  Ева Христова 
Иванова. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

46-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА; чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І-Варна”-ЕООД Йордан Руменов Йорданов.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

47-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.  9 от ЗМСМА; чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за контрольор на “Амбулатория-групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве-Варна” ЕООД Румяна 



Петкова Вълчева.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

48-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава от длъжността контрольор на “Жилфонд” ЕООД Златко Илиев Стефанов. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

48-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира за контрольор на “Жилфонд”-ЕООД Жеко Маринов Георгиев.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

49-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава от длъжността контрольорите на “Обреди” ЕООД Теодора Тодорова 
Станева и Георги Стефанов Илиев и освобождава същите от отговорност за дейността им 
като такива.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

49-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира за контрольори на “Обреди”-ЕООД следните лица:

- Христо Павлов Контров

- Димитър Стоянов Дичев

- Константин Димитров Костадинов

резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

50-3. На основание чл. 62, ал.4 от ЗЛЗ и чл. 22, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет-Варна възлага на Председателя на Общински съвет-Варна да 
сключи договори за възлагане на контрола с новоизбраните контрольори на едноличните 
търговски  дружества с общинско имущество. 

/за-26, против-0, въздържали се-0;/

По точка четвърта от дневния ред:
Относно: 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 търговските дружества с общинско участие.

Докл.: Б.Гуцанов – председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 26
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
51-4. Общински съвет-Варна решава освобождаването и избора на членовете на Съвет на 
директорите в едноличните акционерни дружества с едноличен собственик на капитала 
Община Варна и представителите на Община Варна в търговските дружества с общинско 



участие да се гласува анблок.

/за-26, против-0, въздържали се-0/

52-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД Георги Стефанов Недялков, Анна Кънчева Костадинова, Борислав 
Василев Люцканов, Милен Николов Бакърджиев, Симеон Нанев Варчев, Сергей Сергеев и 
Ерджан Себайтин Ебатин. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

52-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета на директорите на „Дворец на 
културата и спорта” ЕАД следните лица:

- Надежда Викторова Дончева

- Веселина Томова Захариева

- Ерджан Себайтин Ебатин

- Борислав Василев Люцканов

- Стефан Стайков Хрелев

- Благой Кузманов Калфов

- Симеон Нанев Варчев

резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

53-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на “Пазари” 
ЕАД Милко Дянков Тодоров, Гено Дачев Генов, Тошко Вълчев Грудев, Енчо Стоянов Стоянов 
и Наско Христов Рафайлов.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

53-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна решава да бъде увеличен състава на Съвета на директорите на 
“Пазари” ЕАД от 5 /пет/ на 7 /седем/ души и приема промяна в разпоредбите на Устава на 
дружеството, касаещи броя на съвета на директорите. 

 Избира за членове на Съвета на директорите следните лица: 

1. Юлиана Добрева Трифонова 
2. Милко Дянков Тодоров 
3. Атанас Кирилов Тихчев 
4. Гено Дачев Генов 
5. Веселин Йорданов Кунчев 
6. Димитър Анастасов Карбов 
7. Тошко Вълчев Грудев 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

54-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 



Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на “Градски 
транспорт” ЕАД  Миглена Петрова Делчева, Атанас Борисов Атанасов, Младен Радев 
Марчев, Павел Петров Кюрчев и Христо Миланов Цветков.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

 54-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна решава да бъде увеличен състава на Съвета на директорите на 
“Градски транспорт” ЕАД  от 5 /пет/ на 7 /седем/ души и приема промяна в разпоредбите на 
Устава на дружеството, касаещи броя на съвета на директорите. 

Избира за членове на Съвета на директорите следните лица:

- Иван Петров Дърмонски

- Георги Милчев Георгиев

- Сали Мехмедов Табаков

- Миглена Петрова Делчева

- Младен Радев Марчев 

- Стела Ганчева Раданова

- Мария Тодорова Тодорова 

резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

55-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 и т. 10 във връзка с чл. 232”а” 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД Светлан Димов Стоянов, Николай Русков 
Неделчев и Георги Христов Дживелски. 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

55-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна решава да бъде увеличен състава на Съвета на директорите на 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД от 3 /трима/ на 5 /пет/ души и приема промяна в 
разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на съвета на директорите. 

Избира за членове на Съвета на директорите следните лица:

1. Георги Христов Дживелски 
2. Станимира Полиева Стаменова 
3. Георги Стефанов Илиев 
4. Димитър Милков Иванов 
5. Христо Кирилов Димитров 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

56-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД Емил Йорданов Маринов и Румен Тодоров Радев. 
Прекратяват се пълномощията на г-н Йордан Христов Стоянов като член на СД поради смърт.

Резултати от поименно явно гласуване



/за-26, против-0, въздържали се-0;/

56-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета на директорите на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД следните лица:

- Румен Иванов Пишманов

- Иван Георгиев Гоцев

- Владимир Стоянов Трифонов

резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

57-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД Манол Петков Манолов, Красимира Тодорова Александрова, 
Димитър Иванов Чутурков.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

57-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна решава да бъде увеличен състава на Съвета на директорите на 
“Общинска охранителна фирма” ЕАД от 3 /трима/ на 5 /пет/ души и приема промяна в 
разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на съвета на директорите. 

 Избира за членове на Съвета на директорите следните лица: 

1. Димитър Иванов Чутурков 
2. Хаик Онник Ованезов 
3. Мило Цветанов Милов 
4. Свилен Бойчев Камбуров 
5. Димитричка Василева Атанасова 

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

58-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна освобождава като членове на Съвета на директорите на 
“Дезинфекционна станция” ЕАД Албена Стойчева Йорданова, д-р Соня Цекова и Иван 
Маринов Вълчев.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

58-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 232”а” от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира за членове на Съвета на директорите на “Дезинфекционна 
станция” ЕАД следните лица:

- Виржиния Николова Живкова

- Димитър Светлинов  Стоянов

- Максим Николов Иванов

резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

59-4. На основание чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 



собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна или Председателя на Общински 
съвет-Варна да сключат договори за възлагане на управлението с новоизбраните членове на 
Съветите на директорите на едноличните акционерни дружества с общинско имущество. 

/за-26, против-0, въздържали се-0;/

60-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава като представител на Община 
Варна в Общото събрание на “Многопрофилна болница Св.Анна Варна”АД Стефка 
Георгиева Господинова.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

60-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет – Варна избира за представител на Община Варна в 
Общото събрание на “Многопрофилна болница Св.Анна Варна”АД Веселин Найденов 
Марешки.

Резултати от поименно явно гласуване 

/за-26, против-0, въздържали се-0;/

61-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет-Варна освобождава като представител на Община 
Варна в Общото събрание на “Варна – кръстопът на цивилизациите” ООД Снежана Николова 
Донева.

Резултати от поименно явно гласуване 

/за-26, против-0, въздържали се-0;/

61-4-2. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет-Варна избира за представител на Община Варна в 
Общото събрание на “Варна – кръстопът на цивилизациите” ООД Даниела Стефанова 
Иванова-Димова.

Резултати от поименно явно гласуване 

/за-26, против-0, въздържали се-0;/

По точка пета от дневния ред:
          Относно: Предложение от Борислав Гуцанов-председател на ОбС-Варна за промяна в 
проекта за дневен ред на основание чл.51, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за промяна в структурите на районните администрации на район 
“Приморски” и район “Аспарухово” при Община Варна. 

Докл.: Б.Гуцанов – председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 26
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
62-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2  ЗМСМА, Общински съвет – Варна одобрява промяна в 



структурата на районната администрация на район “Приморски” при Община Варна, като 
увеличава числеността с 1 /една/ щатна бройка, определена за длъжността “Заместник кмет 
на район “Приморски”, на когото да бъдат възложени функции, свързани с управлението и 
развитието на кв. Виница. 

/за-26, против-0, въздържали се-0;/

63-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2  ЗМСМА, Общински съвет – Варна одобрява промяна в 
структурата на районната администрация на район “Аспарухово” при Община Варна, като 
увеличава числеността с 1 /една/ щатна бройка, определена за длъжността “Заместник кмет 
на район “Аспарухово”, на когото да бъдат възложени функции, свързани с управлението и 
развитието на кв. Галата.

/за-26, против-0, въздържали се-0;/

По точка шеста от дневния ред:
          Относно: Предложение от Борислав Гуцанов-председател на ОбС-Варна за промяна в 
проекта за дневен ред на основание чл.51, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за промяна в състава на наблюдателната комисия по чл.94 от Закона за 
изпълнение на наказанията.

Докл.: Б.Гуцанов – председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 26
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
64-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 94, ал. 1 ЗИН, Общински съвет – Варна 
утвърждава промените в членския състав на Наблюдателната комисия по чл. 94 ЗИН, както 
следва:

Освобождава като членове на Наблюдателната комисия:

1. Мария Димитрова 
2.  Светлан Златев 
3. Мария Тодорова 

Избира за членове на Наблюдателната комисия общинските съветници: 

1. Христо Веселинов Данов 
2. Ивайло Симеонов Бояджиев 
3. Валерия Александрова Ангелова 

/за-26, против-0, въздържали се-0/

65-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 94, ал. 3 и ал. 4 ЗИН Общински съвет – 
Варна освобождава Неделчо Михайлов Димов като председател на Наблюдателната комисия 
по чл. 94 ЗИН.

/за-26, против-0, въздържали се-0;/

66-6. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 94, ал. 3 и ал. 4 ЗИН, Общински съвет – Варна 
избира за председател на Наблюдателната комисия по чл. 94 ЗИН  Цвета Алипиева 
Георгиева–заместник-председател на Общински съвет – Варна.

/за-26, против-0, въздържали се-0;/

По точка седма от дневния ред:
          Относно: Предложение от Борислав Гуцанов-председател на ОбС-Варна за промяна в 



проекта за дневен ред на основание чл.51, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за вземане на решение за пряко излъчване на заседанията на Общински 
съвет-Варна в ефира на Телевизия “Варна”.

Докл.: Б.Гуцанов – председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 26
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
67-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  ЗМСМА и чл. 49 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна решава да бъде продължено прякото 
излъчване на заседанията на Общински съвет-Варна в ефира на Телевизия “Варна”, при 
заплащане на 600 /шестстотин/ лева без включен ДДС на ден за излъчване. Разходът да е за 
сметка на Общински съвет-Варна.

Резултати от поименно явно гласуване
/за-26, против-0, въздържали се-0;/

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ
          Закривам днешното заседание. Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде 
през м.декември между 12 и 14 декември.

          Копие от протокола да се изпрати на Кмета на Община Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/
Н-К СЕКТОР

"КАНЦЕЛАРИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
____________ /К. ГРАМАТИКОВА/ 


