
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 34 
 

Тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под 
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 13.08.2018 г. (понеделник) от 10:30 ч. до 11:30 
ч. 

 
Присъстват 41 общински съветника, отсъстват: 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Антраник ШАКАРИЯН 
Борислав ГУЦАНОВ 
Веселин АНГЕЛОВ 
Кирил ГЕОРГИЕВ 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Надя ГЕОРГИЕВА 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добър ден, уважаеми колеги, чуваме ли се? Налице е изискуемия от 

закона и правилника ни кворум; ако някой има проблем с устройство, да 
уведоми колегите. Преди да открием днешното заседание, аз ви запознах 
всички по е-мейлите, почина нашият колега д-р Веселин Ангелов, поради 
което предлагам да почетем с минута мълчание паметта му. 

Откривам Тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – 
Варна. По уважителни причини отсъстват Антраник Шакариян, Антоанета 
Цветкова, Борислав Гуцанов, Костадин Костадинов, Милена Георгиева, 
Надя Георгиева, Светлан Златев и Кирил Георгиев. 

Колеги, точка единствена от дневния ред на днешното заседание е 
„Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и духовно 
развитие“. Имате думата за мнения и съображения по така предложения 
проект за дневен ред, както и за предложения за изменения и допълнения 
на същия. Не виждам. Подлагам на гласуване така предложения дневен 
ред, режим на гласуване. 

 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на 

Община Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
За протокола: Николай Георгиев – „за“, Николай Малев – „за“, 

Борислав Нанков – „за“, Антоан Влаев – „за“, Стен Лазаров – „за“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



I. 
 
По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Удостояване на граждани с почетни звания и отличия 

на Община Варна. 
 

Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК  „КДР“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Димова, заповядайте да ни запознаете с проектите за 

решения по точка единствена от дневния ред на днешното заседание. 
Колеги, докато госпожа Димова започне да изчита, ви предлагам 
процедурно да ви запозная като първоначално общо с проектите за 
решения, които комисията е приела, след което да в запозная със 
становището на Председателския съвет, което се изисква по силата на чл. 
10 от Статута за удостояване на граждани с почетни звания, след което ще 
дам възможност за изказвания по темата, след което отново госпожа 
Димова ще изчете конкретните проекти за решения, които да подложа на 
гласуване. Заповядайте, госпожо Димова. 
 

Даниела ДИМОВА 
Колеги, в предходната седмица на заседание на ПК по култура и 

духовно развитие бяха разгледани и обсъдени 9 номинации за почетни 
граждани на гр. Варна, които са преминали и общественото обсъждане. За 
съжаление, нито една от деветте кандидатури не събра необходимите 
гласове, за да бъдат представени тук на вашето внимание за гласуване. 
Малко по-различна беше ситуацията с почетните знаци  златен и сребърен 
– от общите кандидатури 4 успяха да съберат гласове. Много различни 
изказвания имаше на колеги не само от администрацията и от комисията, а 
също така и от други групи. Вижда се, че цари един дух на промяна на 
досегашния начин за даване на най-високото отличие на гр. Варна, какъвто 
е почетният знак за Почетен гражданин. Това най-голямо отличие на града 
ни датира от далечната 1879 година и до 1944 година само 9 души са били 
удостоявани – това са градоначалници, руски военни, които са 
управлявали града. По-различна е ситуацията след 1944 година до 1999 
година – по памет около 60 души са през това време станали почетни 
граждани. И, разбира се, след демократичните промени в България се 
налага един по-широк кръг на хора с различни заслуги в различни 
професии, но най-вече които са допринесли за града и за международното 
чуване за гр. Варна. Миналата година сесията беше особено богата, която 
гласувахме на почетни граждани. Аз, като председател, установих някаква 
воля за промяна на посоката. Затова нека, както господин Председателят 
каза, да дадем думата на сесия съветниците да кажат своето мнение. 
Благодаря. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, госпожо Димова. Преди да дам думата за мнения и 

съображения, ще ви запозная със становището на Председателския съвет, а 
то е в почти изцяло в посока на това, което госпожа Димова току-що каза. 
Запознахме се изцяло с мотивите на комисията, обективирани в протокола 
от заседанието, като по точките, с които съгласно тези мотиви по точките, 
които комисията е приела за проекти за решения за неудостояване на 
граждани с почетни звания, а именно Почетен гражданин и удостояване 
със златен и сребърен знак, Председателският съвет подкрепя изцяло 
предложенията за решения на комисията, като по отношение обаче на 
удостоените лица - 1 със златен знак и 3 със сребърен знак – на същите 
мотиви, които е приела комисията, с които не удостоява определени лица с 
тези почетни звания, Председателският съвет счита, че следва да се 
процедира по абсолютно същия начин и съответно не подкрепят тези 
предложения за решения. Това е становището на Председателския съвет. 
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Първо заявка от д-р 
Митковски има, след това Христо Атанасов, след това д-р Станев, след 
това Божидар Чапаров. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин Председател, колеги, аз до голяма степен съм 

съгласен с решението на комисията и на моите колеги, че в последните 
години наистина се получи една девалвация на почетните звания не само 
за почетен гражданин, но и тези със значки и т.н., но според мен има хора, 
които просто заслужават и са заслужили със своя цялостен живот, с 
цялостен принос и дейност за община Варна и не само за Варна да получат 
своето признание, така да кажем, защото това е едно признание от нас, 
като изразители на волята на варненци. Конкретно, става дума за един 
човек, който е предложен в тази група за почетни граждани, става дума за 
проф. Димитър Камбуров, не само защото е мой учител. Той изгради 
школа по ортопедия, Варненска школа по ортопедия, която е уважавана и е 
така една от водещите в България. Бил е два мандата ректор на 
Медицински университет – Варна, бил е председател на Съвета на 
ректорите на медицинските университети и председател на Съвета на 
ректорите, тогава имаше такъв изобщо на ректорите на висшите учебни 
заведения; дългогодишен председател на Съюза на българското  дружество 
по ортопедия и травматология; избран за Мъж на годината, ще ви излъжа 
точно коя година, което не е българско отличие; международно признат 
специалист в ортопедията и травматологията, ръководител на научните и 
специализациите на бих казал 80 % от сега работещите ортопедия лекари 
във Варна и Североизточна България. Няма да говоря за неговия 
обществен принос и т.н., защото най-важното според мен е научната и 



лекарска дейност, която той е провел и с която той е заслужил това звание. 
Все пак, той е човек на 80 години, въпреки това той продължава да 
консултира и да работи като лекар в момента в бившата Градска болница. 
Предполагам, че някои от вас са се срещали с него като пациенти, други го 
познават от други дейности и смятам, че това е човек, който е заслужил и 
мисля, че точно сега е момента да получи своето признание от нас и от 
варненци. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Господин Атанасов, заповядайте. След 

това д-р Станев. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, много правилно 

в началото госпожа Димова направи една ретроспекция на това кога са 
започнали награди „Варна“ в периодите ножицата на предложенията на 
почетните граждани на Варна, в периодите ножицата която се е отваряла 
все повече и повече, но това е един друг аспект от изказването, което 
искам да направя. Ще ви зачета все пак чл. 2 от Статута за удостояване с 
почетни звания и отличия на община Варна и той е: „…..Най-високото 
признание на обществеността на Варна /подчертавам/ за изключителен 
принос и заслуги в развитието на община Варна….“ Това е основното, за 
което трябва да тръгнем и да говорим. Всеки един от предложените и тези, 
които е връчена тази награда, както и другите отличия, са с някакъв 
принос. Всеки един от предложените също имат такъв в своя 
професионален и личен опит и тук идеята е не някой да се чувства обиден 
и не да бъде засегнат от това. Идеята е, че трябва наистина да се 
прецизира. И в крайна сметка да се вземе това „….и изключителен 
принос“. Ако всеки един стане и направи една презентация на хората, 
които той познава и е предложил, аз съм сигурен, че всеки един от тях ще 
може да заслужи това отличие. Защото всеки един от нашите приятели, 
близки, познати, които са изявени в определена област, в която работят 
имат такива заслуги. Само че това не е идеята на тази награда. Ще 
подчертая: „изключителен принос“, без да изчитам надолу „….в мирно и 
във военно време, за олимпийски и други отличия, златни олимпийски,“… 
точно така. Така че, аз няма да се спра до тук, ще направя предложение за 
промяната в този статут на един следващ етап, в който да има още по-
широко и консенсусно подкрепяне на тези личности, които бъдат 
предложени и за награди „Варна“ за почетните награди и за останалите 
почетни отличия в този Статут. Още едно нещо ще кажа, което може да не 
ви хареса, но тази награда както може да бъде дадена, би трябвало да може 
да бъде и отнета. Защото това не е само привилегия, това е и отговорност, 
която всеки който я получи трябва в обществото със своите действия да 



показва, че е заслужил тази награда. И от тук нататък, пак казвам, че ще 
направя предложенията не само в прецизността в тези инициативни 
комитети и в крайна сметка начина, по който те да бъдат предлагани като 
предложения от комитетите, но и затова това отличие да може да бъде 
отнемано. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Атанасов. Доктор Станев, заповядайте. След 

това господин Чапаров. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, няма как да 

сложа в един списък проф.д-р Камбуров, г-н Ралчев и шефът на фирма 
„Елит“. Няма как дълги години в органите, които са призвани да 
извършват отсяването и след това предлагането, аргументирането и 
истинската стойност преценена и във времето – в миналото, и в 
настоящото и ако може пречупена през бъдещето с конюнктурни 
съображения. За мен днешните решения не могат да отменят авторитета на 
тези, които заслужават да бъдат почетни граждани, но не могат и да 
създадат все още авторитет на това звание, което е свързано с 
изключителния принос. Под изключителен, нашите предци са имали 
градеж. Това са имали в предвид – градеж. Какво е построено? И 
построеното не е само в областта на строителството. Построеното е в 
различни сфери на обществения живот. За това част от тези аргументи, 
които чух тук, не ги приемам, не съм съгласен. Но съм съгласен с това, че 
последните години девалвира наградата. Съгласен с това, че доста хора 
неизвестни, защото нямат инициативни комитети – и художници, и 
поети…. Да, един спортист е известен… Аз не искам да задавам въпрос 
тук дали най-великият варненски художник е почетен гражданин на града, 
по мое мнение…. Не, не е. Но, да приключа. Смятам, че за това аз съм 
против раздаването на значки. Смятам, че това е една нулева година. За 
съжаление, не мога да си позволя да агитирам за хората, за които бих 
гласувал с удоволствие, макар и да ги казах, защото това би означавало да 
обидя и тях, и тези, на които не смятам да гласувам. И подкрепям така 
наречената „нулева година“, като се надявам обаче следващата година не 
да се извършва това тривиално събиране на групи от хора, които по 
различни причини част от тях много почтени даже, да издигат 
кандидатури, да ги защитават, да ги предлагат в зала и ние да ги гласуваме. 
Пак казах, когато стане такава девалвация /ще завърша с това/ и на едно 
място виждам един от моите учители, проф. Карчинов положи основата, 
проф. Камбуров я изгради. Ние тук знаем това. По същия начини  в 
адвокатурата. Но няма как да ги сложа с много други хора, които и аз съм 



гласувал за тях в онези години. Затова ще подкрепя с голямо неудобство 
това решение. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Чапаров, заповядайте. След това господин 

Ганев, след това госпожа Гърдева, след това господин Григоров. 
 
Божидар ЧАПАРОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моите уважения 

към колегите от ПК „Култура и духовно развитие“ и най-вече към 
красивата председателка госпожа Димова. Има неща, с които обаче аз не 
съм съгласен. Зад една от номинациите, колеги, не знам дали сте се 
запознали по-детайлно стоят имена и подпис на хора, като Негово Високо 
Преосвещенство Варненски и преславски митрополит Йоан, стои името на 
Стоимен Стоилов – почетен гражданин на Варна, стои името на друг 
почетен гражданин Калуди Калудов, стои името на Любомир Левчев, стои 
името на проф. Коцев – едва ли някой от вас не го познава и не е стигал до 
него; стои името на ректора на Художествената академия – това са все 
хора, чиито имена са познати не само във Варна, познати са на цялата 
общественост в България и които току-така едва ли си слагат подписа 
някъде. Става дума за номинацията на госпожа Елка Няголова. Аз 
приканвам тя да бъде подкрепена при отделно гласуване. И второ, колеги, 
това което не мога да приема – вторият по големина град Варна, град с 5 
университета, град с Дворец на културата и спорта, град с Фестивален и 
конгресен център, град с една от най-добрите университетски болници, 
футболни клубове с над 100-годишна история и спортни клубове като 
цяло, да нямаме нито един достоен гражданин – нали се сещате какъв знак 
е това за цялата страна?! Това за мен лично показва ниско самочувствие и 
дълбок провинциализъм. Затова, предлагам наистина, да подкрепим 
госпожа Няголова в отделно гласуване. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Чапаров. С част от нещата категорично не 

мога да се съглася. По отношение на госпожа Няголова, Общински съвет – 
Варна е изразил категорична подкрепа, господин Чапаров, в това число и 
Вие, нали, не трябва да го забравяте – миналата година, когато не исках да 
влизам изобщо в детайли по отношение на конкретни личности. Но само 
тук ще кажа категорично подкрепихме госпожа Няголова и я удостоихме с 
едно също от най-високите отличия на община Варна, а именно Награда 
„Варна“. Миналата година аз лично я връчих наградата, нали? Следващото 
изказване, господин Ганев, заповядайте. След това госпожа Гърдева, след 
това господин  Григоров. След това ще дам думата на присъстващи в 
залата и гости, които да изразят позиция. 



Ганчо ГАНЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в подкрепа на 

комисията по култура и духовност, аз като член подкрепям решението на 
тази комисия, а ние от НФСБ ще направим предложение за разглеждане на 
тази наредба и наново да се направи друга наредба за удостояване, 
промени да се направят, за да се направи вече това звание „Почетен 
гражданин“ наистина заслужено; хора, които са отдали едва ли не живота 
си за този град, да станат наистина почетни граждани и когато всеки ги 
срещне, да ги уважава, а не да има приказки какви ли не между самите 
граждани на града. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Ганев. Госпожо Гърдева. След това господин 

Григоров. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители на 

администрацията, уважаеми представители на инициативните комитети, аз 
дълбоко уважавам повечето от хората, които бяха предложени за различни 
звания и отличия. И смятам, че повечето от вас ще се съгласят с мен, че 
една награда е толкова по-ценна, колкото по-трудно достъпна е тя. Не 
смятам, че е редно да се прави абонамент за награди от община Варна, 
колеги. Не може, ние уважаваме нашите заслужили граждани, но не може 
едни и същи хора да получават по 4-5 награди от общината, нали... 
Изразяваме уважението си в една или друга сфера. Не може, при 
положение че инициативен комитет е предложил някого за най-високото 
почетно звание, според нашата наредба той да не може да получи 
следващото по степен, т.е. комисията не може да му даде почетен знак за 
заслуги, защото е кандидатствал за почетен гражданин. Тоест, първо 
девалвира наградата и второ, наредбата има нужда от промяна, както 
казаха колегите в началото – абсолютно съм съгласна с това. Време е да 
направим нова наредба или да ремонтираме старата. Лошо е, че се сетихме 
да работим в тази посока едва сега, макар че го говорим от години. 
Хубавото е, че този общински съвет има смелостта да каже, че тези 
награди трябва да се дават малко по-събрано и да се спазва статута на 
наградата. Така че, аз изцяло ще подкрепя решението на Председателския 
съвет. Смятам, че наистина можем да направим една нулева година, за да 
изчистим наредбата и да можем да не обидим хората, които бяха 
номинирани за почетни граждани на Варна с това, че принизяваме техните 
достойнства, като не ги удостояваме примерно с някакъв знак, който те 
заслужават. Това е един от големите недостатъци на наредбата. Както и, 
след като направим предложение за наредбата, аз лично ще предложа 
почетен знак или почетна награда, каквато и да била, да може да се 



кандидатства по един път, а не да имаме абонамент за награди. Защото 
това прави девалвация на ценностите. И не говорим за селско отношение, 
защото типично гражданско отношение, гражданско достойнство е да си 
ценим наградите, колеги. Благодаря ви. Ще подкрепя изцяло становището 
на Председателския съвет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на госпожа Гърдева. Господин Григоров, последната 

заявка от колеги. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, преди две години може би тука този дебат започна 

вследствие на едни мои изказвания по предходни номинации и се радвам, 
че ние днес констатираме и смеем да си признаем, че сме изгубени в това 
безкрайно раздаване на награди на община Варна. Ние се изгубихме, 
наградите девалвираха, по този начин обиждаме както досегашните 
призьори, така отправяме лоши послания към бъдещите поколения. За 
съжаление, между номинираните има двама човека, които аз просто не 
мога да не ги подкрепя, защото ги познавам отдавна; има и други, които за 
мен са несъстоятелни и смехотворни. По тази причина ще ви помоля да 
приключим с персоналните изказвания, така или иначе всички кандидати 
ще ги гласуваме поименно и със своя вот всеки да изкаже своето мнение 
по въпроса. Но аз смятам и подкрепям казаното и от председателя на 
комисията, и от председателя на общинския съвет, че трябва да престанем 
с това безразборно даване. Не съм съгласен, че това е признак на ниско 
самочувствие. Не съм съгласен, че това е някаква форма на 
провинциализъм; напротив, това е ясно и категорично признание на 
допуснати грешки и слабости от наша страна и желанието ни да се 
обърнем отново към статута, към правилника, към наредбата, защото 
когато човек се изгуби, трябва да се върне в начална позиция и да тръгне 
отново по верния път. Искрено съжалявам, че преди две години, за да 
постигна целта си, използвах лични квалификации и определения относно 
някои от кандидатите. Аз, знаете, че съм човек, който смята че целта е 
важна, но по-важен е пътят, по който трябва да стигнем до нея. И в 
момента ситуацията е много деликатна, т.е. първо ние трябва да съхраним 
правилата, нашето достойнство като общински съветници, но и да 
съхраним достойнството на кандидатите. И затова ви моля да приключим с 
изказванията по същество по всеки един кандидат и с гласуването си всеки 
да гласува по съвест. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Григоров. Няма други заявки за изказвания от 

колеги. Други желаещи да направят изказвания по точката? Не виждам 



други. Госпожо Димова, заповядайте….. Не разбрах, а, извинявам се, не 
видях, заповядайте на микрофоните в залата. 

 
Иван ИВАНОВ - /гражданин/ 
Иван Иванов – заместник-председател на обединени клубове ЖСК 

„Спартак“ - Варна. Повечето от предложенията са от нашата организация, 
тъй като ни предстои 28 август – рождената дата – 100 години, където в 
цяла България сме няколко дружества – „Славия“, „Черно море“, „Левски-
Спартак“ и „ЖСК Спартак“, други няма със 100-годишна история. Аз 
изразявам едно мнение на нашата спортна общественост и специалисти. 
Тази наредба трябва да я прекроите, т.е. да я реновирате. Тоест, нека да 
има тези почетни звания, но да няма финансови изражения, да бъдат без 
пари. Тоест, почетен гражданин – да, но да няма финансово изражение. И 
за кръгли годишнини, изразявам мнение на широк кръг от наши колеги-
специалисти – за 60-годишнина, за 80-годишнина кметът да награждава с 
почетни звания от името на администрацията. А вече наредбата чл. 2 си е 
доста състоятелен – за определените области трябва обаче малко точно да 
се дефинира в отделните области. Примерно за спорта златен медал от 
Олимпийски игри. При тези условия и сегашната конкуренция кога ще 
стане златен медалист? Не знам… В другите области си има други 
проблеми. Нека да бъдат дефинирани точно и определено, за да има, това 
нещо да стане не девалвация на званието, а да има почетен гражданин и да 
се знае кой е – като върви по улицата, да го сочат с пръст – ей този е 
почетен. Благодаря ви и всичко добро. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. Ако няма други заявки за изказвания, ще дам думата 

на госпожа Димова да изчете проектите за решения, както са формулирани 
на комисията. Преди това обаче ще подложа на гласуване предложението 
на г-н Чапаров за госпожа Елка Няголова да бъде извадена от общия 
списък и съответно да бъде гласувана отделно. Това е предложението, нали 
така, колега? Не разбрах? Да, подкрепяте го. Колеги, режим на гласуване 
по отношение предложението на господин Чапаров за отделяне 
кандидатурата на госпожа Няголова от общия списък на допуснати от 
комисията. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 9; против – 2; въздържали се – 27; 

отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 
 

 За протокола: Антоан Влаев – „за“ 
Доктор Митковски, за протокола……,а изказване ли искате? Окей, 

заповядайте. 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Въпреки, че ми е ясен резултата, аз съм длъжен от уважение към 

проф. Камбуров да направя същото предложение и да го гласуваме 
отделно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение от д-р Митковски за разглеждане на кандидатурата, на 

номинацията на ….. колеги, има предложение, аз няма как да не го 
подложа на гласуване. Затова волята на съвета се изразява ясно и точно. В 
случай, че не го подложа на гласуване, това означава да не спазя 
правилника по отношение на колега, нали…. Разбирам ви съображенията 
напълно. Отделяне на кандидатурата на проф. Камбуров от останалите 
недопуснати от комисията. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 9; против – 2; въздържали се – 27; 

отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 
 

 За протокола: Антоан Влаев – „за“, Борислав Нанков – „въздържал 
се“, Янко Станев – „за“. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Госпожо Димова, заповядайте. 
 
 Даниела ДИМОВА 
 Проекти за решение за 34-то заседание на Общински съвет – Варна, 
първа точка: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна не удостоява със 
званието „Почетен гражданин на град Варна”, съгласно писмо от Даниела 
Димова – Председател на ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № 
РД18015493ВН_002/10.08.2018 г. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Режим на гласуване. 
 
 
 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1339-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна не удостоява със 
званието „Почетен гражданин на град Варна” лицата, съгласно писмо с 
рег. № РД18015493ВН_002/10.08.2018 г. от ПК „Култура и духовно 
развитие“. 
 

Резултати от гласуването: за – 34; против – 2; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 
 За протокола: Борислав Нанков – „за“, Антоан Влаев – „въздържал 
се“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, госпожо Димова…  
 
Даниела ДИМОВА 
Точка втора:… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, доктор Митковски, заявка за изказване? Отрицателен вот? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги, гласувах „против“, защото 

вече 20 и няколко, 30 години съм на мнение, че поставянето на отделни 
хора под общ знаменател е едно така… признак на отминало време. Всеки 
има свое лице, всеки е личност, всеки има свои заслуги, всеки има свое, 
ако щете и вина, така че общото слагане на личности под общ знаменател, 
въпреки  че съм съгласен, както казах за девалвацията на много от нашите 
награди и много от нашите действия, но поставянето под общ знаменател 
на различни личности заради това, че ние не сме си направили или 
администрацията не се е постарала да промени Статута на една награда, не 
е вина на хората, които са заслужили това отличие. Благодаря.  

 
Даниела ДИМОВА 
Може ли реплика, господин председател? 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, госпожо Димова. Заповядайте. 
 
Даниела ДИМОВА 
Така, искам само да кажа на колегите, че поединично… щото може 

някой в публичното пространство да остане с впечатление, че анблок на 
комисия сме разглеждали кандидатурите. Девет кандидатури за почетни 
граждани бяха поединично разглеждани и обсъждани достатъчно дълго, 
просто никой не събра необходимите гласове, затова те се докладват под 
един знаменател и ето имаше запитване за две от тях да бъдат извадени и 
вие видяхте, че съветниците не подкрепиха и на тези двама изваждането, 
нали имаше даже и против… точно така. Нали, да не остане някой с 
грешно впечатление, че анблок работи и комисията, и съвета… това не е 
вярно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Госпожо Димова… 
 
Даниела ДИМОВА 
… така, точка две…. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна не удостоява: 

- Николай Маринов Савов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – 
златен. 

- Здравка Георгиева Саздова с Почетен знак „За заслуги към Варна“ 
– сребърен. 

- Ина Димитрова Георгиева с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – 
сребърен. 

- Светлана Мишева Юриевна с Почетен знак „За заслуги към Варна“ 
– сребърен. 

- Петър Стоянов Господинов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ 
– сребърен. 

- Георги Георгиев Кръстев с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – 
сребърен. 

- Марин Димитров Калчев с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – 
сребърен. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, режим на гласуване. 
 



1340-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна не удостоява: 

- Николай Маринов Савов с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – златен. 

- Здравка Георгиева Саздова с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – сребърен. 

- Ина Димитрова Георгиева с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – сребърен. 

- Светлана Мишева Юриевна с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – сребърен. 

- Петър Стоянов Господинов с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – сребърен. 

- Георги Георгиев Кръстев с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – сребърен. 

- Марин Димитров Калчев с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – сребърен. 
 

Резултати от гласуването: за – 30; против – 1; въздържали се – 8; 
отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 
Борислав Нанков за протокола – „за“, Антоан Влаев за протокола – 

„въздържал се“. 
 
Даниела ДИМОВА 
И сега, колеги, ще прочета четири отделни предложения, които на 

комисия събраха гласове, но на Председателския съвет бяха отхвърлени… 
Точка три… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… само да поправя. Не са отхвърлени. Има изразено отрицателно 

становище… 
 
Даниела ДИМОВА 
… има изразено отрицателно становище. Извинявам се за грешката. 

Предложение 3: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 
от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна удостоява Атанас 
Друмев Пеев с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, режим на гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1341-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна удостоява Атанас 
Друмев Пеев с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен.  
 

Резултати от гласуването: за – 1; против – 2; въздържали се – 36; 
отсъстващи – 12, предложението не се приема.* 

 
„Въздържал се“ за протокола – Борислав Нанков, Антоан Влаев – 

„въздържал се“. Заповядайте. 
 
Даниела ДИМОВА 
Предложение 4: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 
от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна удостоява 
Франциска Георгиева Йорданова с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – 
сребърен. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1342-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна удостоява 
Франциска Георгиева Йорданова с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – сребърен. 

 
Резултати от гласуването: за – 1; против – 0; въздържали се – 37; 

отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 
 



Борислав Нанков за протокола – „въздържал се“, Антоан Влаев за 
протокола  – „въздържал се“, Григор Григоров за протокола – „въздържал 
се“. Пейчо Бюлбюлев, изказване. Къде е колегата Бюлбюлев? 

 
Даниела ДИМОВА 
.. няма изказване… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ами има заявка за изказване. Как да няма. Грешка. Разбрах. 
 
Даниела ДИМОВА 
Продължаваме: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 
от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна удостоява Кирил 
Аспарухов Тинов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1343-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна удостоява Кирил 
Аспарухов Тинов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен. 
 

Резултати от гласуването: за – 2; против – 4; въздържали се – 33; 
отсъстващи – 12, предложението не се приема.* 

 
Антоан Влаев и Борислав Нанков за протокола – „въздържали се“. 

Заповядайте да изчетете последното предложение. 
 
Даниела ДИМОВА 
И последното предложение. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 



РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна удостоява Петър 
Петров Пасев с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
1344-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015493ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна удостоява Петър 
Петров Пасев с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен. 
 

Резултати от гласуването: за – 4; против – 8; въздържали се – 26; 
отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 

 
Борислав Нанкова, Антоан Влаев, Пейчо Бюлбюлев за протокола – 

„въздържал се“.  
 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам Тридесет и 

четвъртото заседание на Общински съвет - Варна. Успешен ден. 
 

* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 
от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 
списъците са неразделна част от настоящия протокол. 

 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                ВАРНА 
 
 
 

              _________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 

____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/  
   

                                     СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


	- Ина Димитрова Георгиева с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
	- Светлана Мишева Юриевна с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
	- Петър Стоянов Господинов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
	- Марин Димитров Калчев с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
	- Ина Димитрова Георгиева с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
	- Светлана Мишева Юриевна с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
	- Петър Стоянов Господинов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
	- Марин Димитров Калчев с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
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