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

от заседание проведено на 14.11.2007 г. 
по точка първа от дневния ред

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

Докл.: Б.Гуцанов – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници –50

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

2-1. На основание чл.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/

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/

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/

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/ 

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

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/

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/

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.: Борислав Гуцанов- Председател ОбС

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 гласуват 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 
“Диагностично-консултативен център 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 “Диагностично-консултативен център 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 
“Диагностично-консултативен център 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 “Диагностично-консултативен център 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 
“Диагностично-консултативен център 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 “Диагностично-консултативен център 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 
“Диагностично-консултативен център  Чайка” ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева-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 “Диагностично-консултативен център 
Чайка” 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 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 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 
Специализирана болница по акушерство и гинекология “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 от ЗЛЗ, 
Общински съвет – Варна избира за контрольор на Специализирана болница по акушерство и 
гинекология “Проф. Д-р Стаматов” ЕООД д-р Цветанка Асенова Негрева-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 за онкологични заболявания със стационар “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 за 
онкологични заболявания със стационар “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 длъжност контрольорите на “Обреди” ЕООД Теодора Тодорова 
Станева и Георги Стефанов Илиев.   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 общите събрания на търговските дружества с общинско 
участие.

Докл.: Борислав 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 общите събрания на 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 
“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;/

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 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 членовете 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;/

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 “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;/

 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 
“Градски транспорт” ЕАД  от 5 /пет/ на 7 /седем/ души и приема промяна в разпоредбите на 
Устава на дружеството, касаещи броя на членовете 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 Генчева Раданова

- Мария Тодорова Тодорова 

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 “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;/

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 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД от 3 /трима/ на 5 /пет/ души и приема промяна в 
разпоредбите на Устава на дружеството, касаещи броя на членовете 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;/

55-4-1. 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;/

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 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;/

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 “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;/

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 „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;/

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 членовете 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 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 на Председателя на Общинския 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 за активно лечение “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 за активно лечение “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: Промяна в структурите на районните администрации на район “Приморски” и 
район “Аспарухово” при Община Варна. 

Докл.: Борислав 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: Промяна в състава на Наблюдателната комисия по чл. 94 от Закона за 



изпълнение на наказанията.

Докл.: Борислав 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 и ал.4 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: Вземане на решение за пряко излъчване на заседанията на Общински съвет-
Варна в ефира на Телевизия “Варна”.

Докл.: Борислав 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;/

 



 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/


