
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 1 
  

Първото заседание на Общински съвет – Варна се проведе на 
11.11.2019 г. (понеделник) от 13:00 ч. до 16:00 ч. 

 
По уредбата в Пленарна зала на Община Варна звучи „Ода на 

радостта“ и химна на Република България. 
 

Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми дами, уважаеми господа новоизбрани кметове, уважаеми 

дами и господа новоизбрани общински съветници, уважаеми господин 
областен управител, Ваше високопреосвещенство Варненски и 
Великопреславски митрополит Йоан, господин председател на общинската 
избирателна комисия, уважаеми съграждани, колеги. За мен е чест и 
удоволствие, в качеството ми на временно изпълняващ длъжността кмет на 
Община Варна, съгласно заповед на областния управител да приветствам 
всички вас – новоизбрани кметове и общински съветници - по повод 
успешно приключилите избори, по повод вашата победа и във връзка с 
предстоящото ви встъпване в дейност… в длъжност след полагане на 
клетва. Уважаеми дами и господа, отговорността, която поемате пред 
гражданите на Варна е безспорна. Тя ще тежи, тя ще ви води във вашите 
бъдещи решения. Убеден съм, че с работа, упоритост и разбира се с 
взаимни компромиси през следващите четири години ще надградите 
постигнатото, за да стане Варна модерен, съвременен европейски град, 
град на знанието, град на иновациите, град на високотехнологичната 
икономика. За реализация на тези цели е необходима сплотеност за 
разумни и полезни решения за Варна. Много лесно е да се руши. Много 
по-трудно е да се създава, да се твори, да се гради. Това се постига с 
взаимност, с подаване на ръка, с градеж на мостове в името на 
благоденствието на гражданите на Варна, както се казва и в клетвата, която 
ще положите след малко. Това послание е важно за многоцветния 
общински съвет особено в днешния ден – на този светъл християнски 
празник св. Мина, покровител на семейството. В тази връзка ви желая 
дейността ви да е като грижа, като стремеж за осъществяване на целите и 
задачите в едно новосъздадено семейство, а именно единни, в заедност и 
сплотеност. На новоизбраните кметове и общински съветници желая 
активна работа за продължаване развитието на Варна и мандат, изпълнен с 
много ползотворни решения и реализирани проекти. На добър час за 
добруването на Варна! 

 
/аплодисменти/ 



А сега давам думата на г-н Велин Жеков, който ще връчи 
удостоверенията на избраните общински съветници по азбучен ред. 
Призовавам всички, които получат удостоверенията си да останат на 
подиума, за да може след това да положат клетва.  
 

Велин ЖЕКОВ 
Уважаеми дами и господа, с решение № 299 общинската избирателна 

комисия е обявила 51 общински съветници, както следва, моля да 
заповядат: 

 
СПИСЪК 

на общинските съветници, мандат 2019 - 2023 г., 
положили клетва на 11.11.2019 г. 

 
1. Адиле Сабриева Кямил  
2. Айше Мехмед Кадир 
3. Анелия Димитрова Клисарова 
4. Антоанета Здравкова Цветкова 
5. Антон Христов Апостолов 
6. Ахмед Сали Ахмед 
7. Бранимир Николаев Балачев 
8. Велин Велинов Стоянов 
9. Венцислав Сивелинов Сивов 
10. Генадий Христов Атанасов 
11. Георги Иванов Георгиев 
12. Даниел Христов Николов 
13. Деян Костадинов Пейчев 
14. Димитър Иванов Чутурков 
15. Ивайло Христов Митковски 
16. Иван Любчев Иванов 
17. Йордан Александров Павлов 
18. Йорданка Иванова Проданова 
19. Калин Колев Михов – (доколкото разбирам отсъства в момента 

по уважителни причини, така че на следващата сесия ще положи 
клетва).  

20. Костадин Тодоров Костадинов 
21. Красен Гошев Иванов 
22. Лидия Велик Маринова  
23. Людмила Николаева Колева–Маринова 
24. Марица Димитрова Гърдева 
25. Мария Иванова Ангелова–Дойчева 
26. Мария Тодорова Тодорова 
27. Мартин Петров Андонов 



28. Мартин Светлозаров Байчев 
29. Мартин Живков Златев 
30. Милена Славова Димова 
31. Николай Красимиров Георгиев 
32. Николай Тодоров Евтимов 
33. Николай Антонов Капитанов 
34. Николай Кръстев Костадинов 
35. Огнян Василев Къчев 
36. Петко Кирилов Петков 
37. Румен Николаев Иванов 
38. Руслан Владков Влаев 
39. Светлан Костов Златев 
40. Светлозар Иванов Чорбаджиев 
41. Станислав Георгиев Иванов 
42. Стела Димитрова Николова 
43. Стефан Стоянов Станев 
44. Стоян Мирков Попов 
45. Тодор Иванов Балабанов 
46. Христо Атанасов Атанасов 
47. Христо Бойчев Боев 
48. Цончо Томов Ганев 
49. Щериана Валентинова Иванова 
50. Юлияна Атанасова Боева 
51. Янко Петров Станев 

 
/аплодисменти/ 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Преди да поканя господин областния управител, разрешете ми да 

приветствам в залата, мой пропуск е, уважаемите народни представители  
господин Иван Иванов и господин Ерджан Себайтин Ебатин.  

 
/аплодисменти/ 
 
Давам думата на г-н Пасев, който ще ръководи полагането на клетва 

от общинските съветници и от кметовете.  
 

Стоян ПАСЕВ 
Добър ден и от мен. Добре дошли на всички. Уважаеми господа 

кметове, уважаеми господа общински съветници, господин Портних, 
господа народни представители, дядо владика. За мен е изключителна чест 
да бъда тук сред вас и да поднеса своите поздравления. Да, в 
действителност по силата на закона областния управител свиква първото 



съдебно заседание… тържествено, извинете, заседание. Лапсус, 
съжалявам. Първото тържествено заседание с една единствена точка 
„Избор на председател на общински съвет“. В действителност в другите 
общини протичаше по-бързо и по-лесно, тъй като бяха по-малко като 
бройка, затова днес ще направим на две клетвите. Първо общинските 
съветници, след това всички избрани кметове. Но позволете ми първо и аз 
да кажа две приказки. Не е моят ден, денят е ваш, на всички вие, които сте 
израни, които сме ви избрали. Уважаеми господа общински съветници, 
честит празник на всички. Днес е св. Мина, това е денят на семейството. И 
аз ви възприемам като едно голяма семейство. От днес нататък спират 
всичките политически пристрастия и започва работа, работа и само работа 
и то в името на Община Варна и на гражданите, които са ви гласували 
доверие. Хората са уникални, които сме си ги избрали за общински 
съветници. Това е извадка от всички можещи в града, различни по 
професия. Така че, надявам се да работим всички заедно в името и в 
развитието на Община Варна. Искам след четири години с ръка на сърцето, 
спокойно, всеки един от вас да застане пред вашите избиратели, пред тези 
граждани и да каже „Да, гласувахме и имаме един успешен мандат. Да, 
гордеем се с това, че сме били общински съветници. Гордеем се с това, че 
сме избрали Варна, Община Варна“. Така че, поздравления още веднъж за 
всички тези, които са пред вас.  

А сега клетвата. Повтаряйте след мен бавно: 
 
“Заклевам се в името на Република България да спазвам 

законите и Конституцията на страната и във всичките си действия да 
се ръководя от интересите на гражданите на Община Варна и да 
работя за тяхното благоденствие. Заклех се!”  

 
/аплодисменти/ 

 
Клетвените листи хубаво е да ги разделите, всеки да си ги разпише. 

Добре, че се заклехме пред гражданите и моля общински съвет да си 
заемат местата. Каня на сцената пак председателя на общински съвет… на 
общинската избирателна комисия, извинете, днес е така… трета община 
ми е днес, имам още две… да връчи удостоверенията на избраните кметове 
на кметства, голям кмет и малки населени места. 
 

Велин ЖЕКОВ 
Уважаеми дами и господа, гости.  
1. С решение № 343 на ОИК за избран за кмет на кметство Тополи, 

моля на сцената да дойде Благовест Георгиев Георгиев.  
2. С решение № 295 на ОИК за кмет на кметство Казашко е 

избрана Гергана Добрева Петкова.  



3. С решение № 297 на ОИК за кмет на кметство Каменар е избран 
Светослав Асенов Райков.  

4. С решение № 344 на ОИК за кмет на кметство Звездица – 
Станислава Христова Георгиева.  

5. С решение № 298 на ОИК за кмет на кметство Константиново – 
Марияна Петрова Полихронова.  

 
6. С решение № 339 на ОИК за кмет на район „Одесос“ е избран 

Георги Савов Недев.  
7. С решение № 340 на ОИК за кмет на район „Приморски“ е 

избрана Петя Тодорова Проданова.  
8. С решение № 341 на ОИК за кмет на район „Младост“ – Христо 

Видолов Христов.  
9. С решение № 289 на ОИК за кмет на район „Владиславово“ – 

Николай Димитров Костадинов.  
10. С решение № 342 на ОИК за кмет на район „Аспарухово“ – 

Ивайло Илков Маринов.  
 
11. С решение № 338 на ОИК за кмет на Община Варна е избран 

Иван Николаев Портних. 
 
/аплодисменти/ 

 
Стоян ПАСЕВ 
Уважаеми господин Портних, уважаеми господа кметове, 

обръщението ми е към кмета на Община Варна. Две думи, ако позволите. 
Гласувахме доверие всички на Вас. Това, което мога да кажа е за предния 
мандат, е че вдигнахте достатъчно много летвата. Така че очакванията от 
Вас са изключително много големи. Надявам се да ги оправдаете. Всички 
тези инфраструктурни проекти, които се случиха на територията на 
Община Варна облагодетелстват всички нас, които сме ползватели, тоест 
гражданите на тази община. Вече се говори за втори мост, говори се за 
магистрала „Черно море“, говори се за индустриална зона, говори се за 
„Варна – четири сезона туризъм“. Така че, очакваме всичко това да се 
случи в този мандат. И от мое име и от позицията, която заемам Ви 
обещавам, че ще съдействам за всички тези неща, които обещахме по 
време на изборите да се случат. Така че успешен мандат от мен, господин 
Портих.  

 
Повтаряйте след мен клетвата: 
 
“Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да 



се ръководя от интересите на гражданите на Община Варна и да 
работя за тяхното благоденствие. Заклех се!” 

 
/аплодисменти/ 
 
/Избраните кметове на райони и на населени места подписват 

клетвените листи/ 
 
Благодаря на всички. А сега, ако позволите ще връча почетния знак 

на град Варна и ключа на кмета и успешен мандат, кмете. 
 
/Г-н Портних подписва клетвения лист. 
Г-н Стоян Пасев удостоява кмета с кметската огърлица и му 

връчва почетната книга и символичния ключ на град Варна под съпровода 
на „Многая лета“./ 
 

/аплодисменти/ 
 

Иван ПОРТНИХ 
Ваше Високопреосвещенство, уважаеми господин областен 

управител, уважаеми народни представители, уважаеми общински 
съветници, уважаеми новоизбрани кметове. В началото на новия 
управленски мандат бих искал на всички вас да пожелая да сме наистина 
конструктивни в работата ни и най-вече резултатни. Готови сме да 
продължим веднага с реализацията на мащабните проекти, които ни 
предстоят във всяка една от сферите на културно-икономическия живот – 
образование, здравеопазване, градска инфраструктура, социални дейности, 
култура, спорт, налагането на нов икономически облик на града ни. Ще 
търсим, вярвам, че ще има и конструктивност, и диалогичност в нашата 
съвместна работа в следващите четири години. Ще търсим общите 
допирни точки, общите теми, които са важни за варненци, независимо от 
политическата ориентация, политическата принадлежност на колегите от 
съвета, и тъй като отбелязахме годишнината от падането на Берлинската 
стена съм сигурен, че всички заедно ще търсим това, което може да ни 
обединява и ще градим мостове, а няма да строим стени. Така че, вярвам че 
в благото и в интереса на развитието на Варна, за да продължи Варна да е 
град в развитие и да продължаваме да се гордеем с морската ни столица, 
ще сме наистина и диалогични, и толерантни, и креативни, ако щете в 
работата ни, и най-вече резултатни. На добър час! Благодаря ви. 

 
/аплодисменти/ 

 
 



Стоян ПАСЕВ 
Благодарим на кмета. Дядо владика, заповядай да поздравиш от тази 

трибуна. 
 

ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН 
Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин 

Портних – кмет на Варна, уважаеми народни представители, почитаеми 
госпожи и господа новоизбрани кметове, почитаеми новоизбрани госпожи 
и господа общински съветници, представители на отделните институции, 
обични Господа братя и сестри. Ние имаме един принцип и считаме, че 
всяка власт е от Бога, защото това е свидетелството на Свещеното писание. 
Но ние знаем, че нашият богоспасяем град е под мощното закрилничество 
на света Богородица. Той е неин град. Затова и тя си избира своите си 
човеци. Затова и Вие, господин Портних, сте неин избраник, избраник на 
самата нея. Така че, в много отношения света Богородица е тази, която ни 
помага, която ни закриля с емблематичните образи на свети апостол 
Андрей, на свети Амплий – пръв епископ на Одесос и разбира се, на свети 
преподобни мъченик Прокопий Варненски. Вижте, мили млади хора, в 
Светия синод ние имаме един принцип – църквата работи по принципа на 
единоначалието. Всички влизаме с разни мнения в Светия синод, но 
излизаме с едно единствено решението на Светия синод. Аз не знам, 
партиите са много. Законите са много, защото морала малко поспадна. 
Когато имаме голям морал, няма нужда от много закони. И когато 
Юстиниан е писал определени свои закони и канони е изхождал именно от 
божественото право и от онова, което трябва да бъде правото, което 
изисква самата държава, самата общност. Така че, господин Портних, няма 
да Ви е лесно безспорно, но Вие имате нашата подкрепа, нашата дълбока 
благодарност и молитвата на светата църква. Ние бяхме свидетели на 
всичко онова, което сторихте през тези шест години, поне от моето 
виждане. Малко след Вашето идване тук, се случи да бъда и аз. Работил 
съм с всички кметове, почти които са слава богу те. С тези, които не сме 
работили – да помага Бог.  

 
/аплодисменти/ 
 
Желая Ви божията мъдрост, онова чувство, което никога да не 

губите на самообладание, на увереност. Не се притеснявайте от човешкия 
съд. Ние всички много осъждаме. Но в това осъждане си навличаме твърде 
и голяма греховност, ако особено то не е основателно.  

И накрая, от все сърце ви благопожелавам добър успех на всички 
вас. Думите на светия апостол Павел, доколкото е възможно „Живейте в 
мир помежду си и Бог на любовта и мира ще бъде с вас“ са в основанието 
на всяко градивно и добро начало. Така че, няма значение от вярата на 



човека, няма значение от неговата политическа принадлежност. Важното е, 
че вие вече сте избрани и сте едно за полза и просперитета на нашия 
богоспасяем град и на нашата епархия. Бог да ви помага, Бог да бъде с 
благодатта си с вас. Не се разделяйте много, защото в края на краищата 
много човешки очи са насочени към вас. Понякога човекът иска да се 
случат нещата много бързо, но то няма как да стане. Трябва да минат и 
усилия, и труд. А пък онези, които са се трудили и са постигнали някакъв 
успех, нека да ги подкрепим и да им се радваме, а не да им завиждаме, 
защото завистта е породена и тя е доброволно страдание, породено от 
трудното и невъзможно преживяване на успеха на ближния. На добър час! 

 И друго, мислех да не го казвам, католиците имат един принцип: 
когато избират папа, кардиналите имат следната сентенция: „Който влезе 
като папа в конклава, си остава кардинал“. На добър час! 
 

Стоян ПАСЕВ 
Благодаря. Моля, кметове, заемете местата си в залата.  
По силата на закона – чл. 23, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, трябва да проведем първото 
тържествено заседание на общинския съвет. По традиция най-възрастният 
общински съветник, измежду общинските съветници само. Мисля че това е 
господин Димитър Чутурков, който е заел своето място. Той ще 
председателства първия избор.  

Благодаря ви. Успешен мандат от мен! 
 

/аплодисменти/ 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
 Ваше високопреосвещенство, уважаеми г-н областен управител, 
уважаеми г-н Портних, уважаеми народни представители, новоизбрани 
общински съветници, дами и господа. За мен е чест да председателствам 
първото заседание на общинския съвет. Оттук нататък в центъра на нашата 
дейност ще бъде разработването на местна политика, насочена към 
потребностите и интересите на гражданите на Варна. Заедно с решаването 
на проблемите, които поставя днешният ден, ние сме призвани да полагаме 
и основите на бъдещото развитие на нашия град. Изискванията към нашата 
работа трябва да съответстват на мястото на Варна като морска столица на 
България. Нека да превърнем искрите на разума в пламък на успеха!  

Позволете ми в края на тържествената част от нашето първо 
заседание да изразя желанието и общия ни стремеж да работим за благото 
на нашия красив град и достойно да защитим името си в България и 
обединена Европа! 

 
/аплодисменти/ 



Уважаеми дами и господа, завърши тържествената част на първото 
заседание на общинския съвет. Предлагам да преминем към основната 
точка на нашето заседание „Избор на Председател на Общински съвет – 
Варна“. 
 
  



І. 
 
ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Варна. 

  
Димитър ЧУТУРКОВ 
Вотът на общинските съветници ще се отчита от сътрудниците на 

дирекция „Канцелария на Общинския съвет“. Затова искам да помоля 
съветниците да задържат по-дълго ръцете си, да гласуват „за“, „против“ и 
„въздържал се“. 

Дами и господа, при провеждането на заседанието на общинския 
съвет ще се ръководим от разпоредбите на действащия Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. За целта, ще ви 
запозная с текстовете на чл. 4, 5 и 6 от Правилника:  

- чл. 4(1) „Общинският съвет избира на първото си заседание 
председател на съвета с тайно гласуване. Гласуването се извършва в залата 
за заседанието на общинския съвет. 

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

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

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

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

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

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

(4) Ако на първото заседание не се избере председател на общинския 
съвет, председателстващият общински съветник, с решение на общинския 
съвет, може да насрочи ново заседание в същия ден със същия дневен ред 



не по-рано от два часа. При отново несъстоял се избор, с решение на 
общинския съвет, председателстващият насрочва поредно заседание със 
същия дневен ред до три дни от предишното заседание. Отново се допуска 
възможност с решение на общинския съвет за ново заседание в същия ден 
до два часа след несъстоялия се избор. Тези процедури се прилагат до 
редовен избор на председател на общинския съвет. 

Уважаеми дами и господа, пристъпвам към избор на комисия по 
избор на председател на общинския съвет, съгласно чл. 4, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Следва 
комисията да бъде в състав от 5 души. Моля за вашите предложения за 
членове на комисията. Заповядайте. 

 
От залата общински съветник предложи за член на комисията 

Христо Атанасов. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Христо Атанасов за член на комисията. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Адв. Бранимир Балачев. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Адв. Бранимир Балачев за член на комисията. 
 
Ивайло Митковски предложи за член на комисията Мария Ангелова. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Мария Ангелова за член на комисията. 
 
Руслан ВЛАЕВ 
Мария Тодорова. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Мария Тодорова за член на комисията.  
 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
Генадий Атанасов. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Генадий Атанасов за член на комисията. 
Така, предложенията, които бяха направени… 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Чакай, чакай… 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Пет човека са сега, както е по Правилник… Ръководим се по 

Правилника. Когато променим Правилника следващия път да бъдат 6, ще 
бъдат и 6. Има ли възражения състава на комисията… Слушам, да. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Предлагам шесто име, ще има избор от тези шест, ще се изберат пет 

човека… 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Добре, направете предложение. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Предлагаме Георги Георгиев. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Георги Георгиев – за член на комисията. Постъпили са шест 

предложения. Това са: Христо Атанасов, Бранимир Балачев, Мария 
Ангелова, Мария Тодорова, Генадий Атанасов, Георги Георгиев. Всеки 
един се подлага на гласуване „за, „против“, „въздържал се“ и по този начин 
ще оформим петимата, които ще проведат избора. При тази ситуация, ако 
някой желае да си направи отвод? Няма. Гласуваме ги по реда на 
постъпването. 

 
Първото предложение е Христо Атанасов. 
Резултати от гласуването: за - 37, против - 4, въздържали се – 5. 
 
Предложението за Бранимир Балачев. 
Резултати от гласуването: за - 41, против - 0, въздържали се – 8. 
 
Предложението за Мария Ангелова. 
Резултати от гласуването: за - 49, против - 0, въздържали се – 0. 
 
Предложението за Мария Тодорова. 
Резултати от гласуването: за - 39, против - 0, въздържали се – 7. 
 
Предложението за Генадий Атанасов. 
Резултати от гласуването: за - 41, против - 0, въздържали се – 9. 
 
 



Последното предложение е за Георги Георгиев. 
Резултати от гласуването: за - 10, против - 12, въздържали се – 28. 
 
Комисията остава в състав: Христо Атанасов, Бранимир Балачев, 

Мария Ангелова, Мария Тодорова и Генадий Атанасов. 
Като всяка комисия, и тази трябва да има председател. Моля за 

вашите предложения. Г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам Бранимир Балачев. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Бранимир Балачев. Друго предложение има ли? Няма. Който е 

съгласен с предложението Бранимир Балачев да бъде председател на 
комисията, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 42, против - 0, въздържали се – 8.  
Господин Балачев е председател на комисията. 

 
/аплодисменти/ 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми общински съветници, моля, на основание чл. 5 от 

Правилника на Общинския съвет да пристъпим към издигане кандидатури 
за председател на Общинския съвет. Имате думата. Заповядайте, д-р 
Маринова. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, от името на ПП 

„ГЕБР“ предлагам Тодор Иванов Балабанов. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предложен е господин Тодор Балабанов – досегашният председател 

на Общинския съвет. Други предложения? Господин Костадинов? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От ПП „Възраждане“ предлагаме Николай Костадинов. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлага се Николай Костадинов като второ предложение. Други 

предложения? Няма, не виждам. Кой…, кой….? Прощавайте, Николай 
Костадинов общински съветник ли е? Добре. Съвпадение на имената…с 
кмета на района. Не е излишно малко разведряване в залата.  



Преди да дам почивка за техническа подготовка за избора, искам да 
помоля комисията по избора да се събере и да започне своята работа. А 
колегите общински съветници да останат в залата, за да подпишат 
клетвените листове, и да получат необходимите документи, подготвени от 
дирекция „Канцелария на Общински съвет“. 

Обявявам 30 мин. почивка. 
 

/последва 30 - минутна почивка/ 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Много моля всички общински съветници да влязат в Пленарна зала, 

за да започнем процедурата по гласуване. Процедурата по гласуване ще се 
извърши по азбучен ред, като с оглед на спестяване на вашето време, наред 
с гласуването за председател на Общинския съвет, ще подпишем 
присъствения лист и клетвената декларация, за да може да бъде  
приключен фактическия състав на клетвата за общински съветници. Така 
че, имаме създаден ред. Техническите сътрудници са подготвили 51 
/петдесет и един/ броя бели празни пликове и 51 /петдесет и един/ броя 
бюлетина, в която са отбелязани имената на Тодор Иванов Балабанов, 
Николай Кръстев Костадинов и има специално квадратче „не подкрепям 
никого“. Колегата преди мен Чутурков обясни начина на гласуване. За 
действителна бюлетина се счита тази, която в квадратчето… едно от трите 
квадратчета има отразен вот с „Х“ или с „човка“, както е популярно да се 
казва. Всякакъв вид други символи правят бюлетината недействителна. За 
да бъде избран председател на Общинския съвет, трябва да събере 
минимум 26 действителни бюлетина. Нямам идея дали всички сме тук. 
Още един път моля, колеги, ако има някъде извън залата, нека да влязат, 
защото ще преминем към залепване на урната. Залепва се със специално 
подготвени лепенки, които са съпроводени с пет подписа на членовете на 
комисията. Пак казвам: бюлетината е бяла, с двете имена, които са 
номинирани за председател и квадратче „не подкрепям никого“ – вече 
обяснихме, всички са „изборджии“ дето се казва тук – така че едва ли 
трябва да обяснявам как се попълва квадратчето. Ако сме приключили със 
залепването, можем да преминем към начало на избора за председател на 
Общинския съвет. Гласуването ще се извърши по азбучен ред. Гласуването 
на съветника до неговото приключване, втори съветник не гласува. Първо 
преминавате при мен, този списък, който е от дясната ми страна /мое 
дясно, ваше ляво/, за да се подпишете за това, че сте получили бюлетина. 
След това при колегата, за да удостоверите, че сте гласували след пускане 
на бюлетината и още един списък има, който е за присъствието на 
днешното пленарно заседание. А при колежката Тодорова е клетвената 
декларация, която също ще трябва да подпишете.  

 



Г-н Бранимир Балачев покани поименно всички общински съветници, 
за да гласуват.  

След проведеното тайно гласуване, председателят на комисията за 
избор на председател на Общински съвет – Варна обяви явно 
съдържанието на намерените бюлетини в пликовете. Членовете на 
комисията подписаха протокол, както следва: 

 
 ПРОТОКОЛ 

за избор на Председател на Общински съвет – Варна 
 

 Днес 11.11.2019 г. комисия, избрана от общинските съветници при 
Общински съвет – Варна в състав: 
Председател: Бранимир Николаев Балачев 
Членове: 1.  Христо Атанасов Атанасов 
  2. Мария Иванова Ангелова-Дойчева 
  3. Мария Тодорова Тодорова 
  4. Генадий Христов Атанасов 
проведе и обяви резултатите от проведения таен избор за Председател на 
Общински съвет – Варна, както следва: 
 

- общ брой намерени пликове                                    – 50 бр. 
- „за“ Тодор Иванов Балабанов – 39 бр. 
- „за“ Николай Кръстев Костадинов –   4 бр. 
- „не подкрепям никого“                             –   6 бр. 
- недействителни бюлетини   –   1 бр. 
- празни пликове   –   0 бр. 
 
/аплодисменти/ 

 
 Председателят на комисията за избор на Председател на Общински 
съвет – Варна обяви, че на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация кандидатът Тодор Иванов 
Балабанов е събрал необходимия брой гласове, поради което същият е 
избран за Председател на Общински съвет – Варна. 
 

/аплодисменти/ 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4 – чл. 6 от Правилника за 



организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – 
Варна избира за Председател на Общински съвет – Варна – Тодор 
Иванов Балабанов. 

 
Резултати от проведено тайно гласуване: 

- общ брой намерени пликове                                    – 50 бр. 

- „за“ Тодор Иванов Балабанов – 39 бр. 

- „за“ Николай Кръстев Костадинов –   4 бр. 

- „не подкрепям никого“                             –   6 бр. 

- недействителни бюлетини   –   1 бр. 

- празни пликове   –   0 бр. 

 
 Бранимир БАЛАЧЕВ 
 С това изборът приключи. Моля новият председател да заеме 
мястото си. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Колеги, аз, въпреки че не ми дадоха думата, ще си позволя да си я 
взема.  

Благодаря ви за оказаното доверие. За мен е чест и отговорност за 
втори път да заема това място като председател на Общински съвет – 
Варна. Ще се стремя да поддържам конструктивния диалог, както и да 
ръководя заседанията обективно. В качеството си на общински съветници, 
ние носим отговорност за развитието на града ни и не трябва да забравяме, 
че сме на първо място представители на варненци, а след това на 
политическите сили, които са ни издигнали. И в този ред на мисли и от 
опита ми, който имам до момента, знам че ни предстоят трудни моменти, 
вземане на трудни решения, предизвикателства и т.н. Аз ви призовавам да 
запазим добрия тон и да обединим усилия за доброто на Варна и в името 
на Варна. Пожелавам ви здраве и много успехи през мандата. Още веднъж 
благодаря! 

 
/аплодисменти/ 

 
 И само, преди да закрием заседанието, едно процедурно 
предложение, тъй като е редно в началото на мандата да приемем 
съответно Правилник за работата на съвета за мандат 2019 – 2023, ви 
предлагам процедурно да изберем една работна група от предложен от вас 



брой членове аз бих предложил, трябва да е нечетен брой, 9 примерно, 
като донякъде запазим квотния принцип за работа в съвета и структурата, 
която е в момента. Ако приемате това предложение за създаване на 9-
членна работна група, моля да подкрепите с вашия глас „за“. Режим на 
гласуване. 

Колеги, приема се предложението с резултати от гласуването:          
за – 46, против – 0, въздържали се – 0. 

Имате думата за предложения за участници в работната група. Д-р 
Маринова, д-р Станев, г-н Ганев, след това… момент, момент…. давам 
думата първо. Д-р Маринова, заповядайте, първо. Ще дам възможност, да. 

 
Лидия МАРИНОВА 
От ПП „ГЕРБ“ предлагам Тодор Балабанов, Бранимир Балачев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Станев, имате думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
От ПП „СДС“ – Янко Станев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. След това Мартин Златев, г-н Ганев следва. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От името на нашата група предлагам двама юристи: Мария Тодорова 

и Христо Боев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Ганев, заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
От нашата група предлагаме Георги Георгиев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Георги Георгиев. Д-р Митковски? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
От нашата група предлагаме г-жа Мария Иванова Ангелова. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има ли други предложения, колеги? А, извинявам се, 

заповядайте. 
 



Айше КАДИР 
От нашата група предлагам Румен Иванов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Светлан Златев. Заповядайте, само да помоля името за 

протокола. 
 
Светослав ЧОРБАДЖИЕВ 
От името на нашата група предлагам г-н Генадий Атанасов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. Колко станаха предложенията? Дайте ми бройка. 

Колеги, дайте още едно предложение, да направим групата 13, тъй като 
трябва да е нечетен брой и да не подлагаме на гласуване ви предлагам 
всяко едно предложение поотделно. Госпожо Гърдева? 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам г-жа Юлияна Боева. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жа Юлияна Боева. Колеги, процедура – съгласни ли сте да ги 

гласуваме анблок, така направените предложения? Ще ги изчета сега, ако 
сте съгласни, за протокола. 

Който е съгласен, моля да гласува анблок да бъдат разгледани 
предложенията. 

 
Резултати от гласуването: за – 49, против - 0, въздържали се – 0 – 

предложението се приема. 
 
Така, колеги, Тодор Иванов Балабанов, Бранимир Николаев Балачев, 

Марица Димитрова Гърдева, Янко Петров Станев, Мария Тодорова 
Тодорова, Христо Бойчев Боев, Георги Иванов Георгиев, Мария Иванова 
Ангелова – Дойчева, Христо Атанасов Атанасов, Румен Николаев Иванов, 
Светлан Костов Златев, Генадий Христов Атанасов, Юлияна Атанасова 
Боев. Който е съгласен, моля да гласува. 

 
2. На основание чл. 30, ал. 4 от Правилник на Общински съвет – 

Варна  за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна създава работна група за изработване на проект на 
Правилник за дейността на Общински съвет – Варна, в състав: 

 
1. Тодор Иванов Балабанов            



2. Бранимир Николаев Балачев 
3. Марица Димитрова Гърдева 
4. Янко Петров Станев 
5. Мария Тодорова Тодорова 
6. Христо Бойчев Боев  
7. Георги Иванов Георгиев 
8. Мария Иванова Ангелова -Дойчева 
9. Христо Атанасов Атанасов 
10. Румен Николаев Иванов 
11. Светлан Костов Златев 
12. Генадий Христов Атанасов 
13. Юлияна Атанасова Боева 
 
Резултати от гласуването: за – 48, против – 0, въздържали се – 0 – 

предложението се приема. 
 
Предлагам, колеги, срок за работа на комисията 10 календарни дни, 

след което да се публикува предложение за правилник на сайта на 
Общински съвет – Варна, считано от днешния ден. Благодаря ви. Ще 
уточним допълнително модела на работа на групата и как да се съберем.  

Закривам заседанието. Успешен ден на всички.  
 
 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                ВАРНА 

 
 
 

                 ________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 

____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/    
 
 

             
СЪГЛАСУВАЛ 

 
 

__________________/адв. ДЕЯНА СТЕФАНОВА/ 


