
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 2 
 
Второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 

на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се 
проведе на 05.12.2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 12:30  ч. 

 
Присъстват 50 общински съветника, отсъства: 
Антоанета Здравкова ЦВЕТКОВА 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам Второто заседание на Общински съвет – Варна. Преди да 

започнем по същество работата си, каня на трибуната г-н Велин Жеков – 
председател на Общинска избирателна комисия и г-н Калин Михов за 
връчване на удостоверение и впоследствие – полагане на клетва. 
Заповядайте.  

 
Велин ЖЕКОВ 
Уважаеми дами и господа, с Решение № 299 от 28.10.2019 г. на ОИК 

за общински съветник е избран Калин Колев Михов. 
 
/аплодисменти/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте на трибуната да повтаряте след мен. Заклевам се в 

името на Република България… Моля да станете, извинявам се… 
 
Калин МИХОВ 
Заклевам се в името на Република България…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
….да спазвам Конституцията и законите на страната… 
 
Калин МИХОВ 
….да спазвам Конституцията и законите на страната… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 

гражданите на Община Варна…. 
 
 
 



Калин МИХОВ 
…и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 

гражданите на Община Варна……. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…..и да работя за тяхното благоденствие. 
 
Калин МИХОВ 
…..и да работя за тяхното благоденствие. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заклех се. 
 
Калин МИХОВ 
Заклех се. 
 
/аплодисменти/ 
/Общинският съветник Калин Михов подписва клетвения лист/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По уважителни причини, колеги, от днешното заседание отсъства 

Антоанета Цветкова. Преди да започнем с дневния ред ви уведомявам, че: 
- със заявление от Костадин Костадинов – председател на 

политическа партия „Възраждане“ сме уведомени, че се създава група 
„Възраждане“ в състав: Костадин Костадинов, Цончо Ганев, Николай 
Костадинов, Георги Георгиев. Името на групата е „Възраждане“. За 
председател на групата е избран Костадин Костадинов.  

- със заявление от Огнян Къчев сме уведомени, че се създава група 
„БСП за България“ с председател Огнян Къчев и съответния състав, да не 
го изчитам, от колегите, тъй като са повече имената.  

- със заявление от Генадий Атанасов сме уведомени, че се създава 
група „Воля и свобода“, която се състои от избрани съветници от листите 
на политическа партия „Воля“ и местна коалиция „Свобода“. За 
председател на групата е избрана Щериана Иванова.  

- със заявление от Ивайло Митковски сме уведомени, че е създадена 
група с наименование „Демократична България“. За председател на 
групата е избран общинският съветник д-р Ивайло Митковски.  

- със заявление от Бранимир Балачев сме уведомени, че се създава 
група с наименование „Политическа партия ГЕРБ“ в съответния състав, 
като за председател на групата е избран Бранимир Балачев.  

Колеги, преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание. 

 



Росен МАРКОВ 
Добър ден. Честито и искам да подаря една баница с късмети за 

всички варненци.... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добър ден. 
 
Росен МАРКОВ 
…и успешен мандат на общинския съвет.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви.  
 
Росен МАРКОВ 
Аз лично, като скромен човек, две комисии си пожелавам – бюджет и 

собственост. Успех. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, имате изпратен проекта за дневен ред на 

днешното заседание. Състои се от четири точки. Имате думата за мнения и 
съображения, съответно предложения за допълнения и изменения на 
проекта за дневен ред. Не виждам предложения, колеги. Подлагам на 
гласуване проекта за дневен ред в цялост на днешното заседание. Режим на 
гласуване.   

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна. 

 
2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Варна. 
 
3. Избор на членове и председатели на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна.  
 
4. Присъждане на Годишни поименни награди на Община Варна 

за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи 
резултати. 

 



Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 4, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка първа.  

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет – Варна. 
 

   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Както знаете, на предходното заседание определихме работна група 

в състав от колеги общински съветници. Бе изработен проект на 
Правилник, който бе обявен на сайта на Община Варна… на Общински 
съвет – Варна, извинявам се, съгласно изискванията на Закона за 
нормативните актове. По време на обществените консултации постъпиха 
две предложения за изменение на проекта за Правилник, които вчера на 
заседание на работната група бяха разгледани и съответно единодушно 
работната група ги отхвърли със съответните мотиви, които са ви 
изпратени също така на имейлите и са публикувани на сайта на Общински 
съвет. Имате думата, колеги, по така изпратения ви проект за Правилник за 
нашата работа, съответно мнения, съображения, предложения и други. 
Заповядайте. Господин Къчев, заповядайте.  

 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми заместник кметове: До 

Общински съвет – Варна, предложение от групата общински съветници от 
Коалиция „БСП за България“, Общински съвет – Варна, относно 
допълване и изменение на текста за проект за Правилник за организацията 
и дейността на Общински съвет – Варна: Чл. 8, ал. 1 - да отпадне фразата 
„…общински съветници или…“ и текста да придобие следния вид: „Право 
да предлагат заместник-председател на общинския съвет има група, има 
всяка група общински съветници“. Тоест само група да има право. Второ, в 
чл. 25, ал.1, изречение второ „…48 часа…“ да се измени на „…три дни.“ 
Трето, в чл. 45, ал. 3, абзац втори „Материалите за заседанията на 
Общински съвет – Варна се изпращат на съветниците по електронен път в 
срока по изречение едно на ал. 3, както е записано. И нова алинея да се 
създаде – две към чл. 74 „За питанията общинските съветници по ал. 1 и 
получените по тях отговори се води регистър в интернет страницата на 
общинския съвет за по-голяма прозрачност“. Заповядайте.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, предлагам ви да процедираме: всяко едно 

предложение да го обсъждаме, да го подлагаме на гласуване, след което да 
давам думата за следващо предложение, за да е по-организирана работата. 



Имате думата по така направеното предложение от колегата Огнян Къчев 
за мнения и съображения. Заповядайте, госпожо Дойчева.  

 
Мария ДОЙЧЕВА 
Предвиденият в чл. 25, ал. 1, 48-часа срок за уведомяване на 

общинските съветници, ние предлагаме от „Демократична България“, този 
срок да е седмодневен, с цел по-обстойно и пространно задълбочено 
запознаване с материалите, както и възможността…… /не се чува/…… по-
голям брой мнения по всяка, по всеки един от отделните теми на дневния 
ред. Това е по повод предложението, което вече направиха първата група, 
ние удължаваме срока – да не е три, а да е седем. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предлагате да не е три дни, а да е седем дни. Като това, обаче 

автоматично ни обвързва със сроковете за свикване на комисията. Може би 
следва да направите и предложение, и към колегата Къчев, разбира се го 
казвам, по отношение на свикване на заседанията на комисии, тъй като 
няма как да се свикват в двудневен срок преди заседанието, а пък седем 
дена по-рано да се изпращат материалите. 

 
Мария ДОЙЧЕВА 
Е да, то ще рефлектира… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може би това е обвързано и с другата норма. 
 
Мария ДОЙЧЕВА 
По аналогия, да, да. Само да видя. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Д-р Митковски? А, заявката да, момент има първо друга заявка 

подадена преди това. Добре. 
 
Мария ДОЙЧЕВА 
Момент само да го намеря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако искате, седнете го намерете, ще Ви дам отново възможност. 
 
Мария ДОЙЧЕВА 
Да, за малко. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги, по останалите предложения на 

колегата Къчев? Господин Балачев, заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз съм участник в групата, която всъщност стигна до този 

Правилник, който е предмет на разглеждане днес. И то имаше много други 
предложения, свързани най-вече със срокове, с… как да кажа – създаване 
на едни изкуствени препятствия по отношение на работата и на комисиите, 
и на целия общински съвет. И там казах, че това е нормативен документ. 
Това, което създаваме всъщност ще бъде правила, които ако и една 
запетайка от тях не бъде спазена, това нещо няма как и ще бъде атакуемо в 
съда и решения, които могат да бъдат много важни за общинския съвет и 
за най-вече за гражданите на Варна да се окаже, че няма да могат да 
породят действие, защото ще бъдат атакувани, отменени от съда и така 
нататък. Имаме примери в тази насока и то не един, и не два. Конкретно по 
отношение на предложението на колегата Къчев. По принцип би могло 
теоретично да се мисли в тази връзка, но като погледнем Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, като погледнем 
общите правила, в които всеки един общински съветник сам за себе си има 
и е натоварен с тези права – да предлага, да иска предложения, да прави 
предложения в тази насока за изменения на което и да е решение, проекто-
решение или да може да предлага за определени длъжности, аз считам, че 
няма как да го приемем, защото моето мнение е такова, защото по този 
начин ще сме в противоречие със закона. По отношение на измененията в 
чл. 25: нека в края на краищата да имаме предвид, че ако сложим такива 
срокове – седем дена, десет дена, да има логика в тях, нали, човек да се 
консултира и т.н., но обикновено и комисиите, и проектите за решения, и 
материалите по делото… по преписките има възможност да се видят по-
рано. Тук става дума обаче за такива, за такива случаи, в които се налага 
спешно и то важни решения да бъдат взети в по-кратки срокове. Ако 
удължим срока, по този начин ние сами ще вържем ръцете си за работата. 
Ще се отлага от комисия на комисия, понеже не е спазен срока, ще отидем 
на следващото, ще изтървем тази сесия, пък после другата сесия. Така че, 
аз смятам, че тези които са заинтересовани в този срок биха могли да 
вземат, да се запознаят с материалите, да се консултират. Удължаването на 
сроковете ще бъде едно препятствие за нашата работа.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви.  По отношение на предложението на колегата Къчев 

отново давам възможност. Вашето, д-р Митковски, е по това на колегата 
Къчев? Заповядайте. 

 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Първо, по 

отношение на сроковете за свикване на заседания на комисии и заседания 
на общинския съвет. Сега, за съжаление общинските съвети и техните 
помощни органи, каквито са комисиите, не работят по някакъв твърд 
график, както примерно Народното събрание и т.н. по простата причина, 
че всеки от нас си има друга професия, поне повечето, за разлика примерно 
от Вас, който сте на постоянно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз си има професия, моля Ви се. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. Така че, разбирам господин Балачев, но тук има хора, които не са 

на свободни професии и си работят на график, който се изработва поне от 
един месец преди това. За да могат да участват в тези комисии, не само да 
се запознават с материалите, но и да участват в тези комисии, трябва да 
има наистина не 48 часа. Примерно Калин Михов и аз как за 48 часа ще си 
организираме оперативната програма, за да можем да дойдем, да и 
доцента…, как ще си организираме програмата, за да можем да дойдем на 
заседание на комисиите. Знаете, че това много често се случва – да не 
можем да присъстваме. Така се отнася и за останалите хора. Докато един  
три- или дори седем-дневен срок, е според мен нормално. Това, което 
предлага господин Балачев и работната група за извънредни заседания, 
това винаги сме го правили. Няма проблем извънредни заседания да се 
включват и никой няма да оспорва решенията на комисията, че примерно 
тогава седем-дневният срок не е спазен. Но така или иначе ние трябва да 
имаме… няма, никога не е падало в съда, дори когато сме заседавали тук 
на Нова година или между Коледа и Нова година за онкодиспансера, Вие 
ще си спомните. Така че трябва да има един нормален срок за уведомяване, 
за свикването, както на комисиите, така и на общинския съвет. 48 часа не е 
нормален срок. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, д-р Митковски. Аз се радвам на това Ваше ново 

виждане, разбира се. Ново е, разбира се. Добре, колеги, аз ще си позволя 
също да изразя мнение по въпроса. Съжалявам, че това предложение не 
беше направено в работната група тъй или иначе. Това предложение касае 
промяна на още значителен брой норми в Правилника. Няма как комисията 
да се свиква седем дни по-рано, примерно, нали давам за пример, ако и 
материалите, а пък сесията да се свиква три дни по-рано – то е абсурдно. За 
сесията винаги би следвало да има един по-дълъг срок. Затова казвам, че 
това, тази промяна, която предлагате и вие, и вие, съответно касае промяна 



на значителен брой норми, изобщо на концепцията за организацията на 
работа на съвета. И тя подлежи на един по-широк дебат, според мен. И по-
детайлен. Променяйки сега две норми, нали, аз не съм убеден до колко 
няма да сме в колизия с някои от другите норми на Правилника. Откровено 
ви го казвам, не съм сигурен. Може и да сме, може и да не сме. Предлагам 
ви, внесете си го това предложение, днес ще сформираме комисия по 
Правилник, живот и здраве, внесете го да го разгледаме. Пак казвам, 
можеше и на работната група, дори и вчера го разглеждахме този въпрос, 
но поне да седнем по-детайлно. Не в 99-та минута да променим два текста 
и утре да се чудим, ама те са в колизия с още пет, да кажем в другата част 
на Правилника. Това е моята позиция. Благодаря. Д-р Станев искаше 
думата. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, колеги. Всъщност Вие взехте 

половината от изказването ми, остава другата половина. Този Правилник е 
ансамбъл и той е създаден с най-високата степен на правомощия, които са 
гарантирани за гражданите на Варна. Всъщност няма в България друг 
правилник, сега се правят ремонти в София, където се дават правомощия 
на гражданите да участват в работата на общинския съвет. Въобще 
Правилника е един ансамбъл. И в този ансамбъл, когато нещо се нарушава 
по дребна, средна или едра политическа причина, става проблем. Затова 
част от предложенията, които не са свързани със сроковете и 
юридическите проблеми, които ще ни създадат, също са несериозни. 
Значи, комисията заседава един месец, трябваше един месец да стоят 
нещата, сега тук се предлагат една-две дреболии, които са си живи 
политически закачки. Ако трябва да бъда почтен и трябва да имам 
дреболия, ще кажа групата да бъде не по-малко от седем души, нали от 
името на БСП, ако говоря. Така че, мисля че, ако има действително 
недостатък в този Правилник, който е публикуван в сайта на общински 
съвет и ако има вътре проблем, който може да не се образува, иначе съм 
твърдо на мнение, че всеки правилник може да бъде усъвършенстван и 
може да бъде текущ и оперативно съгласуван, особено когато има нови 
предизвикателства пред нас. Аз съм за това Правилника да бъде гласуван в 
този вид, като дори детайли, с които съм съгласен, предложени и от 
господин Къчев, и от госпожата, съм склонен да ги разгледаме на 
следващата сесия и тогава вече да гласувам да ги приемаме или 
отхвърляме. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Георгиев, по тази промяна ли, по това 

предложение ли е Вашето изказване или отделна промяна искате? Отделна. 
Разбрах. Колеги, имате думата за други мнения и съображения по 



предложението на господин Къчев, касаещо четирите точки. Ние в 
момента обсъждаме, може би само едната от четирите. Д-р Станев 
единствено обсъди по-голямата част от тях. Не виждам мнения и 
съображения. Подлагам на гласуване предложението на господин Къчев. 
Режим на гласуване. Цялото предложение. То съдържа в себе си и 
предложението на колегата Дойчева, в смисъл то касае само… Сега ще 
излезе. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 14; въздържали се – 

22; отсъстващи – 5, предложението не се приема.* 
 
Има ли колеги, които имат проблем с таблетите? 
За протокола: Стефан Станев – „против“; Мартин Златев – „за; Иван 

Иванов – „за“; Мария Дойчева – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които имат проблем с таблетите? Имате ли нужда от 

съдействие за таблета, колега? Моля да помогнете. Имате ли нужда от 
съдействие за таблетите? Не. Стават „за“ – 13. Отново не се приема 
предложението.  

Имате думата за други предложения по Правилника, колеги. 
Господин Георгиев поиска преди малко думата. Господин Байчев? 

 
Мартин БАЙЧЕВ 
Антоанета Цветкова излиза, че гласува „за“, а нея я няма. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тя отсъства. Какво правим?  
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Да се проверят, ако има проблеми с таблетите… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой от вас да не й държи таблета? Ама нямаше да се издадете. Тя е 

„за“. Тя дори гласува „за“. Това е нарушаване на партийната дисциплина, 
господин Балачев, обърнете внимание. Да? Не разбрах? Ще го подложа 
отделно на гласуване. Само за секунда изчакайте да подложа, въпреки че 
то по същество за промяната. Подлагам на гласуване и предложението на 
колегата Дойчева. Да, за протокола само на микрофон кажете.  

Да, сега подлагаме на гласуване предложението на колегата Дойчева 
- срокът да бъде седем-дневен. Въпреки че, по същество темата получи 
своя отговор с предходното гласуване. Подлагам на гласуване отново. 
Режим на гласуване, колеги. 



Резултати от гласуването: за – 13; против – 11; въздържали се – 
21; отсъстващи – 6, предложението не се приема.* 

 
За протокола: Стефан Станев – „против“, Бранимир Балачев – 

„против“, Мария Дойчева – „за“, Румен Иванов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, колеги, там да помогнем също с таблета. Как гласувате, 

колега? Не, не. Какъв е гласът Ви? … „въздържал се“… Колеги, само за 
момент ще направя едно пробно гласуване. Явно има повече колеги, които 
нямат възможност да гласуват в момента. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз, обаче правя официално възражение по отношение на 

гласуването, тъй като Антоанета Цветкова очевидно я няма, няма я в 
списъка за присъстващи, а вече втори вот тя гласува „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Работят, работят по въпроса за изчистване. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Но моля, да се има предвид, когато се изчисляват гласовете, че 

всъщност нея я няма и гласът й е невалиден.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, правя предложение за почивка 15 минути, за да видим какво 

става със системата, тъй като явно има десетина таблета, които… Ако след 
15 минути не е отстранен проблемът със системата, ще гласуваме на ръка, 
разбира се. Просто гледам да избегна тази ситуация. Нека да видим, нека 
да видим… 15 минути почивка. 

 
Общинските съветници ползват 15 минути почивка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли някой, който да не е влязъл в системата, тъй като виждам, че 

има 35 устройства. Това сме го установили вече. Някой има ли проблем с 
таблета? 46 устройства са в системата,… 47… трябва да са 50. Кой? Да. Не, 
не, аз режим на гласуване още не съм пуснал. Само проверявам кой е в 
системата. Колеги, пускам пробно гласуване. Да помоля да гласувате със 
„за“. Със „за“. Режим на гласуване. Моля, да гласуваме със „за“, просто да 
видим. Да. ….Пуснете списъка горе, а, той си върви тука… Някой не успял 
да гласува? Тя си гласува дистанционно. Господин Балачев, добре, за Вас 
разбрах. Още три устройства още ми се губят. Три. Светлан Златев не е 



гласувал. Светлан Златев също не виждам да е гласувал тука. Защо не ми 
излиза? А, те не са по азбучен ред, да. Мартин Златев не е успял да 
гласува. И Димитър Чутурков също не е успял да гласува. Пускам отново 
гласуване. Дайте този път „против“, да няма сърдити. „Против“. Това е 
ясно… Ама то не сте само вие „за“ май. Има и други. Един. Един колега не 
е успял да гласува този път. А, Вие не успяхте, ама… добре, да помоля и 
този таблет да видите. Само това устройство остана и продължаваме 
работа. А, изпуснахте срока. Разбрах. Значи всичко е наред. Разбрах, 
добре. Колеги, алелуя, продължаваме работа.  

По Правилника, господин Георгиев, заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, от името на групата на „Възраждане“ бих искал да направя 

допълнение към чл. 22, ал. 3. В момента той гласи „Комисиите разглеждат 
постъпилите материали, при условие че са мотивирани и напълно 
комплектовани с необходимите документи“. Ние бихме искали да сложим 
една времева рамка и съответно да го допълним с „в срок не по-късен от 
два месеца от датата на входирането им“. Идеята на нашата група е 
комисиите да имат срок и в рамките на тази времева рамка да се повиши 
ефективността на работата ни и да дадем възможност администрацията и 
всички, които са свързани с комисиите да работят бързо и ефективно. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Това е единственото предложение, което правите да 

разбирам? Само тук ще допълня, че работната група го обсъди и в 
предварение това предложение беше отхвърлено със съответните мотиви. 
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Мнения и съображения не 
виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 8; против – 11; въздържали се – 28; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Светлозар Чорбаджиев – „против“; Мартин Златев – 

„въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой имал ли е проблем с таблета? Господин Чорбаджиев, не сте 

успели пак сякаш? Моля, тук за този таблет. Как гласувате само за 
протокола? „Против“? Да, благодаря. И там също устройството да помоля 
да погледнете. Колеги, имате възможност да видите вота си, ако 
някой…нали върви и тук? Други предложения по отношение на 



Правилника, колеги? Имате думата. Не виждам такива. Давам думата за 
присъстващи гости в залата да направят предложения. Госпожо Савова. 

 
Веселина САВОВА 
Аз в регламентирания срок си подадох…… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля микрофона….. 
 
Веселина САВОВА 
Разбрах, че вчера в работна група са били разгледани и 

отхвърлени…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ето сега ще…. Само се отместете малко да видим, че има явно на 

място проблем с микрофона. 
 
Веселина САВОВА 
Ще си позволя обаче, не днес да правя това предложение, защото 

явно че ще ги отхвърлите, след като вчера на работната група са били 
отхвърлени, но някои от тях, които считам за много съществени, ще ги 
вкарам в комисията по Правилник най-малкото за да се чуят мотивите за 
отхвърлянето, защото в момента никой не знае по каква причина например 
едно съвсем логично предложение… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прекъсвам Ви само и ще кажа, че са публикувани мотивите, с които 

са отхвърлени предложенията на сайта към проекта за Правилник. Това е и 
изискването на закона. Вчера сме ги съставили тези мотиви. В табличен 
вид са, по всяко едно от предложенията има изброени мотиви защо 
комисията не е възприела предложението.  

 
Веселина САВОВА 
Чудесно. Това не ми пречи да внеса някои от тях, най-малкото за да  

чуя коментарите между самите съветници кой как защитава една от тезите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е Ваше право.  
 
Веселина САВОВА 
И тук ще прочета само един от важните според мен моменти, които 

съществуват в момента в действащия правилник и това е, че „…комисиите 
разглеждат постъпилите материали по реда на тяхната регистрация.“ 



Спирам до тук. Въобще нямам желание в момента да има коментар. Ще го 
направите в комисията по Правилник, но използвам правото, което ми е 
дадено по действащия, по предстоящия правилник като гражданин да се 
изказвам и да Ви поздравя, както поздравявам и предния мандат на 
Общинския съвет, така и този, че не сте отрязали най-важните граждански 
защитени права и то е по всяка точка от дневния ред гражданин да може да 
се изказва и на сесия, и на комисия. Искам само да Ви кажа, че тези 
правила бяха буквално отвоювани със 70 хилядни протести, дори с една 
смърт на Пламен Горанов при оставката на Кирил Йорданов и този 
Правилник и тези права бяха защитени тогава и вече втори мандат 
Общински съвет не посяга на тях, за което Ви поздравявам.  

И последно преди да свърша, днес е рождения ден, шестнадесетия 
рожден ден на vlastta.com и точно днес vlastta.com заедно с още две наши 
медии се обединява във VS Media, тоест от днес Вие ще гледате това, което 
се случва в тази зала, Вие присъствате на него, но после ще може и да го 
виждате при нас и ще заснемаме и комисиите - нещо, което до момента не 
е направено. Благодаря Ви и комисията по Правилник така или иначе ще 
разглежда някои от моите предложения.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Поздравявам Ви за празника и успех на новата 

организация.  
Има ли други предложения по отношение на проекта за Правилник, 

колеги? Ако няма такива Ви предлагам да преминем към гласуване. Режим 
на гласуване. За проекта за Правилник, който ви е изпратен. Да.   

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
За протокола: Иван Иванов – „против“, Бранимир Балачев – „за“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Двама колеги не са успели да упражнят вота си този път. 
Преминаваме към втора точка от дневния ред.  



 ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – 

Варна. 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата  за предложения за заместник-председатели.  

Г-жо Иванова, заповядайте. След това г-н Балачев. След това д-р 
Митковски. Сега ще ги изброя, защото станаха доста заявките. 
Заповядайте. 

 
Щериана ИВАНОВА 
От името на група „Воля и свобода“ предлагаме г-н Генадий 

Атанасов за заместник-председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, от името на групата на „ГЕРБ“ Лидия Маринова. Тя 

е била такъв, с опит. Ще бъде полезна в работата на председателския съвет.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Митковски, имате думата. 
 
Ивайло Митковски 
Уважаеми г-н председател, от името на „Демократична България“ 

предлагаме г-н Николай Капитанов.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Костадинов, имате думата.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, от името на „Възраждане“ предлагаме г-н 

Цончо Ганев.  
 
Тодор БАЛБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Станев, имате думата. 
 
 



Стефан СТАНЕВ 
От името на СДС предлагам д-р Янко Станев, дългогодишен 

общински съветник, човек с богат организационен опит. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Даниел Николов, имате думата. 
 
Даниел НИКОЛОВ 
От името на политическа партия „Земеделски съюз „Александър 

Стамболийски“ предлагаме г-н Христо Атанасов.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Няма други предложения за заместник-председатели 

на Общински съвет.  
Подлагам на гласуване първото предложение, направено от групата 

на „Воля и свобода“, а именно да бъде избран за заместник-председател на 
Общински съвет – Варна Генадий Атанасов. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

4-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за заместник-председател на общинския съвет Генадий Христов 
Атанасов. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
За протокола: Димитър Чутурков – „против“; Стефан Станев – „за“; 

Бранимир Балачев – „за“; Янко Станев – „за“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито на г-н Атанасов. С 32 гласа „за“, 1 - против; 10 - въздържали 

се и останалите, които в протокола ще ги има, но има необходимия, 
съгласно изискванията на Закона, необходимото мнозинство. 

Подлагам на гласуване предложението от групата на „ГЕРБ“ за 
заместник-председател да бъде избрана д-р Лидия Маринова. Режим на 
гласуване.  

 
5-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 



избира за заместник-председател на общинския съвет Лидия Велик 
Маринова. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито на д-р Маринова. Има ли някой колега, който да не е успял 

да гласува? Тъй като гледам Светлан Златев отсъства от залата и 
Антоанета Цветкова. 

Подлагам на гласуване следващото предложение, което е направено 
от групата на „Демократична България“ за заместник-председател на 
Общински съвет – Варна да бъде избран Николай Капитанов. Режим на 
гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
6-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за заместник-председател на общинския съвет Николай Антонов 
Капитанов. 

 
Резултати от гласуването: за – 13; против – 15; въздържали се – 

20; отсъстващи – 3, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Стефан Станев – „против“. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение от групата на „Възраждане“ за заместник-

председател на Общински съвет – Варна предлагат да бъде избран г-н 
Цончо Ганев. Режим на гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
7-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за заместник-председател на общинския съвет Цончо Томов 
Ганев. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 15; въздържали се – 

23; отсъстващи – 3, предложението не се приема.* 
 



За протокола: Бранимир Балачев – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение от „СДС“ Стефан Станев за заместник-

председател на Общински съвет – Варна да бъде избран д-р Янко Станев. 
Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 9; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 3, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“. Значи стават 26 гласа, 

предложението се приема с 26 гласа „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оспорено е гласуването. Отрицателен вот след малко ще дам 

възможност. Оспорено е гласуването. Подлагам отново на гласуване 
предложението. Режим на гласуване. 

 
8-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за заместник-председател на общинския съвет Янко Петров 
Станев. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 9; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отрицателен вот. Заповядайте. Само да помоля пак микрофона, че 

явно имам проблем. Аз Ви чувам, ама залата… Моля, микрофона. 
Заповядайте отпред.  

 
Цончо ГАНЕВ 
Господин председател, първо бих искал да Ви поздравя в качеството 

Ви на председател на общинския съвет, тъй като миналият път не можах да 
Ви поздравя и в тази връзка искам да отбележа две важни неща, които бяха 
тогава: първото е, че сте председател отново на общинския съвет и второ – 
успяхте да обедините почти целият общински съвет, начело с ВМРО и 
ДПС, с които както на национално ниво, така и тук ще управлявате заедно. 
Честито още веднъж! 

Сега за отрицателния вот. Мисля, че когато във Варна се каже 
„общински съветник“ и това прави асоциация за мръсотия и за пошлост и 
за корупция е много важно да дефинираме защо всички се слагаме под общ 



знаменател. За съжаление, в разговори, които съм водил не с един и двама 
човека, еманация на всичко това нещо е доайенът на „демократичните 
сили“ във Варна господин Станев. Затова мисля, че е срам и позор да 
продължавате да гласувате господин Станев да приема поста за заместник-
председател на общинския съвет. Срам и позор е за пореден път, при 
положение че той дори няма и група, а са двама човека, да изолирате 
опозицията да нямат заместник-председатели, а да избирате господин 
Станев. За мен лично това е недопустимо и мисля, че правите поредна 
голяма грешка, като управляващи. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Личните нападки ще помоля извън тази зала и се 

радвам, че знаете поименните резултати от тайното гласуване. Далновиден 
сте. Д-р Станев, заповядайте, имате думата.  

 
Янко СТАНЕВ 
Ще бъда много кратък. Уважаеми г-н председател, фиксацията върху 

мен и моето политическо минало или политическо бъдеще често пъти ме 
трогва, дори до сълзи. Така че в случая много съм трогнат от 
квалификациите. Само ще напомня, че току-що гласувахме правилника и в 
него има два члена, които не позволяват такива квалификации, каквито се 
дават в този момент. Има няколко души в залата, които съм осъдил. Честта 
и достойнството ми не позволяват да съдя колегите си обаче. Благодаря 
Ви.  

И още един път се извинявам на всички, които гледат телевизия или 
слушат, защото тази фиксация върху мен има своята почва. Аз няма да я 
коментирам тук. Имаме достатъчно работа. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване следващото предложение от 

Даниел Николов за заместник-председател на Общински съвет – Варна да 
бъде избран Христо Атанасов. Режим на гласуване.  

 
9-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за заместник-председател на общинския съвет Христо Атанасов 
Атанасов. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 5; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито отново на всички колеги, които бяха избрани. 
Преминаваме към точка трета от дневният ред. Избор на членове и 

председатели на постоянни, временни и специализирани комисии към 
Общински съвет – Варна. 

 
 
 
 
 

  



IІI. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на членове и председатели на постоянни, 

временни и специализирани комисии към Общински съвет – Варна. 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, изчитам комисия по комисия заявките, които са подадени, 

след което ще подложа на гласуване първо състава на съответната 
комисия, а в последствие ще дам възможност за номинации за 
председатели на комисиите.  

Постоянна комисия „Финанси и бюджет“. Заявки имаме подадени от 
Ахмед Ахмед, Бранимир Балачев, Венцислав Сивов, Деян Пейчев, Йордан 
Павлов, Красен Иванов,  Людмила Колева-Маринова, Марица Гърдева,  
Мария Ангелова–Дойчева,  Мартин Златев, Светлозар Чорбаджиев, 
Станислав Иванов, Стефан Станев, Стоян Попов, Христо Атанасов, Цончо 
Ганев, Щериана Иванова, Янко Станев. Имате думата за мнения и 
съображения, и, съответно, ако някой друг желае да се включи в състава на 
комисията. Режим на гласуване по отношение на така изчетения състав на 
комисията от мен. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

10-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Финанси и бюджет” следните 
общински съветници:  

 

1. Ахмед Сали Ахмед 

2. Бранимир Николаев Балачев  

3. Венцислав Сивелинов Сивов 

4. Деян Костадинов Пейчев 

5. Йордан Александров Павлов 

6. Красен Гошев Иванов 

7. Людмила Николаева Колева - Маринова 

8. Марица Димитрова Гърдева 

9. Мария Иванова Ангелова – Дойчева 



10. Мартин Живков Златев 

11. Светлозар Иванов Чорбаджиев 

12. Станислав Георгиев Иванов 

13. Стефан Стоянов Станев 

14. Стоян Мирков Попов 

15. Христо Атанасов Атанасов 

16. Цончо Томов Ганев 

17. Щериана Валентинова Иванова 

18. Янко Петров Станев 

 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
За протокола: Анелия Клисарова – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към възможности за номинации за председател на 

комисията. Имате думата. Д-р Маринова, заповядайте. 
 
Лидия МАРИНОВА 
От името на групата на политическа партия ГЕРБ. Чува ли се? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Сега вече се чува. 
 
Лидия МАРИНОВА 
От името на групата на ПП ГЕРБ, предлагаме за председател г-н 

Бранимир Балачев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Маринова. Други предложения, колеги? Подлагам на 

гласуване единственото постъпило предложение от д-р Лидия Маринова. 
Режим на гласуване.  

 
 11-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Финанси и бюджет” – 
Бранимир Николаев Балачев. 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 4; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 

 
За протокола: Мария Тодорова – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов – отрицателен вот, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми съграждани, на предишния 

мандат на Общинския съвет, председател на комисията беше Станислав 
Иванов, който, както е добре известно не е финансист. Не знам, какво е 
образованието му, но така или иначе, не е в неговата сфера на област. 
Добре известен беше фактът, че комисията по „Финанси и бюджет“, беше 
ръководена дистанционно от представителитe на администрацията, което 
не е редно и не е нормално, защото общинският съвет е отделен и 
независим орган. Поне по закон. Сега избираме за председател или по-
скоро избрахте за председател, юрист, който всички ние във Варна добре 
познаваме, който, обаче, пак не е финансист. Моите уважения, г-н Балачев, 
аз също съм юрист, но не съм финансист. Смятам, че когато избираме 
личности, които застават начело на комисия, която ще решава четвъртият 
по големина обществен бюджет в държавата, след държавния бюджет и 
бюджета на столицата и Пловдив, трябва да избираме хора, които 
действително да знаят материята и да я познават в тънкости. Смятам, че 
общинският съвет и неговите комисии трябва да бъдат ръководени от хора, 
които са специалисти в конкретната сфера и в конкретната област, защото 
в противен случай се получава така, че просто се преповтарят 
предложенията, които идват от общинската администрация. В крайна 
сметка ролята на общинския съвет и на неговите помощни органи в лицето  
на комисиите е да бъдат коректив на работата на администрацията, а не 
просто да свеждат решенията на кмета и на неговите подчинени служители 
за изпълнение. Ролята на общински съвет не е да бъде нотариален печат за 
заверка на решенията на администрацията. За това гласувах „против“. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Балачев, след това г-н Иванов.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Съвсем нормално е да има такава позиция от някои колеги. Между 

другото, нищо лошо няма в това винаги да имаш опоненти, защото това те 
стимулира да бъдеш по-активен и по-прецизен в своята работа. Само за 
колегите и за граждани ще кажа, че аз съм един от най-добрите 



специалисти по финансово право в града, така че финансите не са ми 
чужди, като цяло. А отделно от това, щом ми е възложена тази задача, 
може да бъдете убедени, че ще я свърша както трябва.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря.  Г-н Иванов, реплика.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Господин председател, господа заместник кметове, уважаеми колеги. 

Правилно г-н Костадинов, аз четири години бях председател на тази 
комисия. Смея да твърдя, че и четирите бюджета бяха рекордни. Факт. 
Това до моята специалност, каква е… Да бяхте си направили трудът да 
проверите зад моето име, какво стои. Освен образование, аз съм управител 
на четири фирми. Доста средства управлявам. Имат ми доверие. Без да съм 
акционер, вътре. Значи съм се доказал. Само не можах да разбера, Вие в 
какво сте специалист? Защото се изказвате по абсолютно всички въпроси, 
но не става ясно в какво точно имате компетенции да коментирате 
финансите…  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
……………/не се чува, не се разбира/ 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-н Председател. Просто исках лично обяснение, 

защото… Ако може да ми отговори г-н Костадинов, къде да очакваме 
Вашата сфера на компетентност, за да можем да сме подготвени. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Този микрофон работи, като дам думата и направите заявка. 

Заповядайте.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Работи ли микрофона?... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чукнете по микрофона. Пуснал съм го. Не зависи от мен. 

Заповядайте. Не съм го спрял, ако това ме питате. Пуснати са всички 
микрофони. Просто, явно има някакъв проблем, днес, с този микрофон.   

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Сега, не трябва да забравяме, че общинският съвет е политически 

орган. В политическите органи има хора, които са избрани с доверието на 



страшно много граждани. Зад всеки един от нас, тук, стоят избиратели. 
Хора, които са ни гласували доверие. Моята специализация и моята 
експертиза е достатъчно добре известна. Аз има две висши образования: по 
„Балканистика“ и по „Право“. Работя, като юрисконсулт, освен това съм и 
доктор по етнография към Българската академия по науките. Отделно от 
това, имам още четири специализации в чужбина.    

 
Станислав ИВАНОВ 
……………/не се чува, не се разбира/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Иванов…. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, това беше много интересно…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…не влизайте в диалогов режим.. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… Беше много интересно. Това, което мога да кажа, е следното 

нещо. Както аз, така и всички останали мои колега от групата на 
„Възраждане“, ще се изказваме по всеки един въпрос, в който се вижда 
очебийната безхаберност, некадърност и корумпираност на решенията, 
които се предлагат от страна на управляващото мнозинство, което, както 
беше казано от колегата Цончо Ганев, хваща на практика почти всички 
управляващи или опозиционни на парламентарно ниво, уж, сили. Така че, 
бъдете спокойни, ние ще ви даваме винаги коректив. Разбира се, 
мнозинството е ясно и категорично - тук е над четиридесет човека. Нямаме 
илюзиите, че след като днес не допуснахте представители на опозицията да 
бъдат в ръководството на общинския съвет, не си мислете, че това нещо, 
по някакъв начин ще ни спре. Нито сте ни уплашили, нито може по 
някакъв начин да ни респектирате. Зад нас стоят десетки хиляди граждани 
на Варна. Имайте го предвид това и добре го запомнете.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов, няма нужда от толкова много емоции. Няма нужда. 

Така. Колеги?  Г-н Байчев. И за Вас не работи микрофона.  
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Г-н Председател, уважаеми колеги, не ми се иска още от първото 

заседание тонът да се повишава, и то, по този така леко махленски начин. 
За мен предложението на г-н Костадинов, пропуснах да го чуя, защото 



когато имате претенция за нещо… Видяхме, че искате да имате 
председател на съвета и така нататък. Навсякъде участвахте в 
състезанието. Тук не можах да чуя предложението. За да сте коректив на 
нещо, трябва да имате предложение. Не може просто да сте „против“. 
Кажете, кой човек предлагате, да видим в избора, до къде ще стигнем. За 
това е коректива. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Байчев. Преминаваме към следващата комисия – 

постоянна комисия „Архитектура и градоустройство“ с новото 
наименование. Заявки за състав на комисията: Адиле Кямил, Генадий 
Атанасов, Димитър Чутурков, Иван Иванов, Йордан Павлов, Йорданка 
Проданова, Красен Иванов, Мария Ангелова-Дойчева, Мартин Петров 
Андонов, Мартин Байчев, Огнян Къчев, Светлан Златев, Светлозар 
Чорбаджиев, Цончо Ганев, Щериана Иванова, Юлияна Боева. Имате 
думата колеги за мнения и съображения, ако някой иска да се включи в 
състава на тази комисия, допълнително. Няма такива. Подлагам на 
гласуване състава. 

 
12-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Архитектура и 
градоустройство” следните общински съветници:  

 
1. Адиле Сабриева Кямил 

2. Генадий Христов Атанасов 

3. Димитър Иванов Чутурков 

4. Иван Любчев Иванов 

5. Йордан Александров Павлов 

6. Йорданка Иванова Проданова 

7. Красен Гошев Иванов 

8. Мария Иванова Ангелова – Дойчева 

9. Мартин Петров Андонов 

10. Мартин Светлозаров Байчев 

11. Огнян Василев Къчев 

12. Светлан Костов Златев 



13. Светлозар Иванов Чорбаджиев 

14. Цончо Томов Ганев 

15. Щериана Валентинова Иванова 

16. Юлияна Атанасова Боева 

 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги за предложения за председател на комисията. 

Г-н Чорбаджиев, заповядайте.  
 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
Господин Председател, уважаеми зам.-кметове, колеги, правя 

предложение за председател на комисия „Архитектура и градоустройство“, 
г-жа Щериана Иванова. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Имате думата колеги за още предложения. Подлагам 

на гласуване така направеното единствено предложение за председател на 
комисията. Режим на гласуване. Заповядайте. Да, сега излезе, току що 
заявката в системата. Пробвайте. Пуснат е. А, той /микрофона/ вече го 
няма физически. Заповядайте. Дори не видях, че някой го е взел.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре почваме.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не го приемайте лично. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Значи, ще ви разкажа една история в самото начало. Едно от първите 

списания в света, което започна да излиза в 30-те години на миналия век, е 
списание „Ню Йоркър“. В него никога няма уволнен човек, защото 
собственикът на списанието не е обичал да си причинява такива неприятни 
емоции. И когато някой, примерно, от неговите работници един ден отиде 
на работа и види, че нещо му липсва, знае, че нещата не са добре. В 
единият ден, примерно, му липсва печатната машина, в следващият ден му 
липсва стола, после му липсва бюрото. На четвъртият ден човека си 
напуска и си тръгва. Та, надявам се това с липсващия микрофон, да не е 
намек. Шегувам се.  



Предлагам Мария Ангелова-Дойчева за председател на комисията.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Второ предложение има за Мария Дойчева, за 

председател на комисията по „Архитектура и градоустройство“. Подлагам 
на гласуване предложенията по редът на тяхното постъпване, а именно – 
първото предложение за г-жа Щериана Иванова. Режим на гласуване.  

 
13-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Архитектура и 
градоустройство” – Щериана Валентинова Иванова. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 7; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще подложа и второто предложение, тъй като би могло да събере 

повече от тридесет и седем гласа. Подлагам на гласуване предложението, 
г-жа Ангелова, да бъде избран за председател на комисията „Архитектура 
и градоустройство“. Режим на гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
14-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Архитектура и 
градоустройство” – Мария Иванова Ангелова – Дойчева. 

 
Резултати от гласуването: за – 11; против – 15; въздържали се – 

23; отсъстващи – 2, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата комисия „Благоустройство и ….  
 
Цончо ГАНЕВ 
… отрицателен вот… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
 



Марица ГЪДЕВА 
Как ще дава отрицателен вот човек, който е гласувал положително.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Ами, не дадохте… За предният избор не дадохте.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Явно е за първото предложение. Аз не съм видял. Много късно 

излизат заявките. За следващата сесия този проблем ще бъде отстранен. 
Заповядайте. Мисля, че вече има възможност.  

 
Цончо ГАНЕВ 
Да поясня, защо гласувах за предложението на г-жа Иванова,  

„против“. Тъй като не съм запознат с нейното образование, а не ми се иска 
и на тази комисия да имаме, изключително важно комисия да подчертая, да 
имаме човек, който не е с подходящо образование и опит. Ще помоля г-жа 
Иванова да поясни, дали образованието й е архитектура, дали го е 
практикувала, въобще има ли представа от градоустройство, за да води 
тази, пак подчертавам, изключително важна комисия.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. На сайта на общинския съвет е посочено на всеки един 

от колегите, какво образование има. Там бихте могли да се запознаете. А 
относно професионалните й качества в течение на работата на комисията, 
разбира се.  

Комисия по „Благоустройство и комунални дейности“, състав:  Айше 
Кадир, Венцислав Сивов, Генадий Атанасов, Иван Иванов, Мартин Златев,  
Николай Костадинов, Светлан Златев, Стела Николова, Стефан Станев, 
Стоян Попов, Христо Атанасов, Щериана Иванова. Режим на гласуване.  

 
15-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Благоустройство и комунални 
дейности” следните общински съветници:  

 
1. Айше Мехмед Кадир 

2. Венцислав Сивелинов Сивов 

3. Генадий Христов Атанасов 

4. Иван Любчев Иванов 

5. Мартин Живков Златев 



6. Николай Кръстев Костадинов 

7. Светлан Костов Златев 

8. Стела Димитрова Николова  

9. Стефан Стоянов Станев 

10. Стоян Мирков Попов 

11. Христо Атанасов Атанасов   

12. Щериана Валентинова Иванова 
 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли някой, който не е успял да гласува? Не. Давам думата за 

номинации за председател на комисията. Г-н Николов, заповядайте. Има 
заявка.  

 
Даниел НИКОЛОВ 
От името на политическа партия „Земеделски съюз“ предлагам за 

председател на комисията „БКД“, Христо Атанасов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Предложение за председател на комисията Христо 

Атанасов. Имате думата, колеги, за други предложение. Заповядайте, г-н 
Георгиев. 

  
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н Председател, от името на групата на „Възраждане“ предлагам за 

председател Николай Костадинов.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Имате думата, колеги, за други предложения. Не 

виждам. Подлагам на гласуване първото предложение, на Даниел Николов, 
за председател на комисията да бъде избран Христо Атанасов. Режим на 
гласуване.  

 
16-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Благоустройство и 
комунални дейности” – Христо Атанасов Атанасов. 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 6; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 2, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпреки това, подлагам на гласуване второто предложение, от г-н 

Георгиев за Николай Костадинов да бъде избран за председател на 
комисията по „Благоустройство и комунални дейности“. Режим на 
гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
17-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Благоустройство и 
комунални дейности” – Николай Кръстев Костадинов. 

 
Резултати от гласуването: за – 11; против – 14; въздържали се – 

23; отсъстващи – 3, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега има проблем с таблета, явно, все още. Марица Гърдева 

– отрицателен вот, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Позволих си да гласувам „против“, защото не съм убедена, че 

колегата има подходящото образование, умения и познания и че би могъл 
да стане председател на тази комисия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, преминаваме към следващата комисия ПК 

„Собственост и стопанство“. Заявките за състава са: Ахмед Ахмед, 
Бранимир Балачев, Велин Стоянов, Димитър Чутурков, Иван Иванов, 
Красен Иванов, Людмила Колева-Маринова, Марица Гърдева, Мария 
Ангелова-Дойчева, Мартин Андонов, Милена Димова, Николай 
Костадинов, Румен Иванов, Светлан Златев, Станислав Иванов, Стефан 
Станев, Христо Атанасов и Юлияна Боева. Имате думата по отношение на 
състава. Режим на гласуване състава на комисията по собственост и 
стопанство. 

 
18-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 



избира за членове на постоянна комисия „Собственост и стопанство” 
следните общински съветници:  

 
1. Ахмед Сали Ахмед 

2. Бранимир Николаев Балачев 

3. Велин Велинов Стоянов 

4. Димитър Иванов Чутурков 

5. Иван Любчев Иванов 

6. Красен Гошев Иванов 

7. Людмила Николаева Колева - Маринова 

8. Марица Димитрова Гърдева 

9. Мария Иванова Ангелова – Дойчева 

10. Мартин Петров Андонов 

11. Милена Славова Димова 

12. Николай Кръстев Костадинов 

13. Румен Николаев Иванов 

14. Светлан Костов Златев 

15. Станислав Георгиев Иванов 

16. Стефан Стоянов Станев 

17. Христо Атанасов Атанасов 

18. Юлияна Атанасова Боева  

 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
За протокола: Анелия Клисарова – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за предложения за председател на комисията. 

Г-н Балачев, след това д-р Митковски. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Господин председател, уважаеми колеги, това е една от най-

натоварените комисии. В нея наистина човек трябва да има и опит, от една 



страна, и от друга страна, трябва да има и необходимите познания за това. 
От името на политическа партия ГЕРБ аз предлагам за председател на тази 
тежка комисия човек с необходимото образование, понеже става дума тук 
за… общо-взето отрицателните вотове се въртят около това дали човекът е 
годен, т.е. колегата е годен. Считам, че Юлияна Атанасова Боева, всички я 
познават от тези, които са били предходния мандат, тя е била председател 
на тази комисия, справяла се е добре и считам, че нейният избор ще бъде 
правилен. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги, не оспорвайки качествата 

на г-жа Боева, от името на „Демократична България“ предлагаме също 
един подготвен, образован човек точно в тази сфера – г-жа Ангелова. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения, колеги? Ако няма, подлагам на 

гласуване първото постъпило предложение – за председател на комисията 
да бъде избрана Юлияна Боева. Режим на гласуване. 

 
19-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Собственост и 
стопанство” – Юлияна Атанасова Боева. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 4; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Подлагам на гласуване второто постъпило предложение – г-жа 

Ангелова да бъде избрана за председател на комисията по „Собственост и 
стопанство“. Режим на гласуване. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
20-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Собственост и 
стопанство” – Мария Иванова Ангелова – Дойчева. 

 



Резултати от гласуването: за – 13; против – 4; въздържали се – 32; 
отсъстващи – 2, предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата комисия, ПК „Здравеопазване“. Заявки 

за участие са постъпили от Анелия Клисарова, Антоанета Цветкова, 
Ивайло Митковски, Калин Михов, Лидия Маринова, Николай Георгиев, 
Николай Евтимов, Янко Станев. Имате думата по състава. Режим на 
гласуване. 

 
21-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Здравеопазване” следните 
общински съветници:  

 
1. Анелия Димитрова Клисарова 

2. Антоанета Здравкова Цветкова 

3. Ивайло Христов Митковски 

4. Калин Колев Михов 

5. Лидия Велик Маринова 

6. Николай Красимиров Георгиев 

7. Николай Тодоров Евтимов 

8. Янко Петров Станев  

Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 2, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за предложение за ръководство на комисията. Г-н 

Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, предлагам за 

председател на комисията „Здравеопазване“ проф. д.м.н. Анелия 
Клисарова, към момента ръководител на Катедра „Образна диагностика“ 
към МУ – Варна и началник на клиника към Терапията. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения, колеги? Не виждам. Режим на 

гласуване. 
 
22-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Здравеопазване” – Анелия 
Димитрова Клисарова. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата комисия е ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“. Заявките за участие в комисията: Адиле Кямил, Анелия 
Клисарова, Велин Стоянов, Георги Георгиев, Йорданка Проданова, Лидия 
Маринова, Мария Тодорова, Милена Димова, Стела Николова, Янко 
Станев. Имате думата по състава. Не виждам предложения. Режим на 
гласуване. 

 
23-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Социални дейности и 
жилищна политика” следните общински съветници: 

 
1. Адиле Сабриева Кямил 

2. Анелия Димитрова Клисарова 

3. Велин Велинов Стоянов 

4. Георги Иванов Георгиев 

5. Йорданка Иванова Проданова 

6. Лидия Велик Маринова 

7. Мария Тодорова Тодорова 

8. Милена Славова Димова 

9. Стела Димитрова Николова 

10. Янко Петров Станев 
 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за номинации за председател. Д-р Митковски, след 

това г-н Балачев. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги, от името на „Демократична 

България“ искам да ви представя един човек, който в годините точно в 
тази сфера се доказа като изключително ангажиран и припознат от 
варненци като такъв, г-жа Стела Николова. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Балачев, заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз предлагам от името 

на политическа партия ГЕРБ един човек, който се е доказал като експерт в 
тази дейност по отношение на социалните дейности. Вече е бил 
председател на тази комисия, има необходимото образование и опит. 
Предлагам д-р Лидия Маринова за председател на тази изключително 
важна социална комисия.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Балачев. Подлагам на гласуване първото 

постъпило предложение на д-р Митковски, за председател на комисията да 
бъде избрана Стела Николова. Режим на гласуване. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
24-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Социални дейности и 
жилищна политика” – Стела Димитрова Николова. 

 
Резултати от гласуването: за – 9; против – 5; въздържали се – 34; 

отсъстващи – 3, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване по второто предложение: д-р Лидия Велик 

Маринова. 
 
25-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 



избира за председател на постоянна комисия „Социални дейности и 
жилищна политика” – Лидия Велик Маринова. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 3; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата комисия, постоянна комисия 

„Туризъм, търговия и рекламна дейност”. Съставът е следният: Антон 
Апостолов, Даниел Николов, Ивайло Митковски, Марица Гърдева, Мартин 
Байчев, Николай Костадинов, Румен Иванов, Руслан Влаев, Христо Боев, 
Мартин Андонов. Имате думата по отношение на състава, колеги. 
Костадин Костадинов, заповядайте. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От името на „Възраждане“ предлагаме Николай Костадинов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За член на комисията. Но аз го изчетох, той е член, има го, вътре е. 

Подлагам на гласуване състава на комисията. 
 
26-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Туризъм, търговия и рекламна 
дейност” следните общински съветници:  

 
1. Антон Христов Апостолов 

2. Даниел Христов Николов 

3. Ивайло Христов Митковски 

4. Марица Димитрова Гърдева 

5. Мартин Петров Андонов  

6. Мартин Светлозаров Байчев 

7. Николай Кръстев Костадинов 

8. Румен Николаев Иванов 

9. Руслан Владков Влаев  

10. Христо Бойчев Боев  

 



Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 2, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за номинации за председател на комисията. Г-н 

Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
От името на нашата група в общинския съвет предлагам един 

подходящ наш колега, който да оглави тази комисия, ако бъде избран, 
разбира се. Предлагам Мартин Андонов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Ганев, заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
От името на „Възраждане“ предлагаме Николай Костадинов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване първото постъпило предложение за 

председател на комисията да бъде избран Мартин Андонов. 
 
27-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Туризъм, търговия и 
рекламна дейност” – Мартин Петров Андонов. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 4; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
За протокола: Венцислав Сивов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване второто постъпило предложение за Николай 

Костадинов да бъде избран за председател на ПК „Туризъм, търговия и 
рекламна дейност“. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

28-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Туризъм, търговия и 
рекламна дейност” – Николай Кръстев Костадинов. 



 
Резултати от гласуването: за – 13; против – 11; въздържали се – 

25; отсъстващи – 2, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата комисия, ПК „Транспорт“. Заявки за 

участие: Ахмед Ахмед,  Бранимир Балачев, Венцислав Сивов, Даниел 
Николов, Ивайло Митковски, Костадин Костадинов, Мартин Златев, 
Мартин Андонов, Станислав Иванов. Имате думата по състава. Режим на 
гласуване. 

 
29-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Транспорт” следните общински 
съветници: 

 
1. Ахмед Сали Ахмед 

2. Бранимир Николаев Балачев 

3. Венцислав Сивелинов Сивов  

4. Даниел Христов Николов 

5. Ивайло Христов Митковски 

6. Костадин Тодоров Костадинов 

7. Мартин Живков Златев 

8. Мартин Петров Андонов 

9. Станислав Георгиев Иванов 

 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за номинации за председател на комисията по 

транспорт. Д-р Евтимов, заповядайте. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, от името на ВМРО 

предлагам Венцислав Сивов – младо, амбициозно момче. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други номинации, колеги. Режим на гласуване по така 

направеното предложение от д-р Евтимов за председател на комисията да 
бъде избран Венцислав Сивов. 

 
30-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Транспорт“ – Венцислав 
Сивелинов Сивов. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 4; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата комисия, ПК „Обществен ред и сигурност“, в състав: 

Николай Георгиев, Румен Иванов, Руслан Влаев, Светлозар Чорбаджиев,  
Стела Николова, Стоян Попов, Цончо Ганев. Имате думата по състава. 
Режим на гласуване. 

 
31-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Обществен ред и сигурност” 
следните общински съветници:  

 
1. Николай Красимиров Георгиев 

2. Румен Николаев Иванов  

3. Руслан Владков Влаев 

4. Светлозар Иванов Чорбаджиев 

5. Стела Димитрова Николова 

6. Стоян Мирков Попов 

7. Цончо Томов Ганев 

 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Номинации за председател на комисията по обществен ред и 

сигурност, имате думата, заповядайте. Костадин Костадинов след това, 
заявка. 



Айше КАДИР 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, от името на ДПС 

предлагаме Румен Иванов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Костадинов? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, разпределението вече се вижда ясно: ВМРО, ДПС, ГЕРБ и 

т.н… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За предложение Ви дадох думата… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да, да, все пак няма как да ме спрете да говоря… така че, това което 

предлагаме ние от името на „Възраждане“ е единствената жена в 
комисията, която ми се струва, че ще се справи доста по-успешно от 
всички останали мъже в комисията по обществен ред и сигурност, г-жа 
Стела Николова. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. От името на коя група го направихте това 

предложение? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
„Възраждане“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От „Възраждане“. Благодаря. Второто предложение, от името на 

групата на „Възраждане“ е г-жа Стела Николова – единствената дама, 
която е в състава на комисията. Подлагам на гласуване първото постъпило 
предложение, колеги, да бъде избран за председател на комисията Румен 
Иванов. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 4; въздържали се – 20; 

отсъстващи – 2, предложението не се приема.* 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Оспорвам гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оспорено е гласуването. Отново режим на гласуване. 



32-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Обществен ред и 
сигурност“ – Румен Николаев Иванов. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 5; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване второто предложение, което направи групата 

на „Възраждане“, режим на гласуване за г-жа Стела Николова. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
33-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Обществен ред и 
сигурност“ – Стела Димитрова Николова. 

 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 12; въздържали се – 

22; отсъстващи – 3, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Йорданка Проданова – „въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следваща комисия, ПК „Наука и образование“, състав: Айше Кадир, 

Анелия Клисарова, Антоанета Цветкова, Антон Апостолов, Деян Пейчев, 
Костадин Костадинов, Людмила Колева-Маринова, Николай Капитанов, 
Огнян Къчев, Петко Петков. Имате думата по състава. Режим на гласуване. 

 
34-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Наука и образование” следните 
общински съветници: 

 
1. Айше Мехмед Кадир 

2. Анелия Димитрова Клисарова 

3. Антоанета Здравкова Цветкова   

4. Антон Христов Апостолов 

5. Деян Костадинов Пейчев 

6. Костадин Тодоров Костадинов 



7. Людмила Николаева Колева - Маринова 

8. Николай Антонов Капитанов 

9. Огнян Василев Къчев 

10. Петко Кирилов Петков 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
За протокола: Йорданка Проданова – „за“, Марица Гърдева – „за“, 

Бранимир Балачев – „за“, Мартин Андонов – „за“, Генадий Атанасов – 
„за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за предложения за председател на комисията по наука 

и образование. Г-н Балачев, след това д-р Митковски. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, аз предлагам от името на политическа партия 

ГЕРБ за председател на ПК „Наука и образование“ доц. Антоанета 
Здравкова Цветкова. Мисля, че самата титла пред името й говори за това, 
че е подходяща да оглави тази комисия. Колегата я няма, поради 
обективни причини, затова няма възможност на живо да я представя. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Достатъчно добре позната е, да. Д-р Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги, от името на „Демократична 

България“ предлагаме г-н Николай Капитанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения, колеги? Подлагам на гласуване 

първото предложение: доц. Цветкова. Режим на гласуване. 
 
35-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Наука и образование” – 
Антоанета Здравкова Цветкова. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 4; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 



За протокола: Генадий Атанасов – „за“, Станислав Иванов – „за“, 
Мартин Андонов – „за“, Петко Петков – „за“, Лидия Маринова – „за“, 
Марица Гърдева – „за“, Бранимир Балачев – „за“, Руслан Влаев – 
„въздържал се“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, ако искате едно тестово гласуване да пусна преди… Успяхте 

ли, колеги, да влезете отново в системата? 46 таблета има в момента в 
системата. Господин Иванов и д-р Маринова, доколкото виждам, не 
успявате….г-н Петков… Успяхте ли, г-н Андонов? Д-р Маринова, успяхте 
ли? Пускам тестово, аз съм обявил за протокола кой е гласувал „за“ и 
„против“, вие сте дали вашата заявка. Пускам едно тестово гласуване, след 
което ще подложа на гласуване предложението на д-р Митковски. Тест. 
Седем души не са успели да гласуват… един таблет е там. Д-р Маринова 
рестартирате ли? Някой друг от колегите г-н Иванови  и г-н Андонов 
имахте тук проблеми. Г-н Петков имате ли проблем с таблета? И вашия ли 
е …  

Добре колеги, подлагам на гласуване предложението на д-р 
Митковски за председател на ПК „Наука и образование“ да бъде избран г-н 
Николай Капитанов. Режим на гласуване. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
36-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Наука и образование” – 
Николай Антонов Капитанов. 

 
Резултати от гласуването: за – 8; против – 5; въздържали се – 35; 

отсъстващи – 3, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата комисия, колеги, ПК „Младежки 

дейности спорт“, състав: Адиле Кямил, Антоанета Цветкова, Велин 
Стоянов, Генадий Атанасов, Георги Георгиев, Деян Пейчев, Йордан 
Павлов, Мартин Байчев,  Николай Капитанов, Николай Евтимов, Огнян 
Къчев, Петко Петков, Руслан Влаев. Имате думата за мнения и 
съображения. Ако няма такива, режим на гласуване. 

 
37-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 



избира за членове на постоянна комисия “Младежки дейности и спорт” 
следните общински съветници:  

 
1. Адиле Сабриева Кямил 

2. Антоанета Здравкова Цветкова 

3. Велин Велинов Стоянов 

4. Генадий Христов Атанасов  

5. Георги Иванов Георгиев 

6. Деян Костадинов Пейчев 

7. Йордан Александров Павлов 

8. Мартин Светлозаров Байчев 

9. Николай Антонов Капитанов 

10. Николай Тодоров Евтимов 

11. Огнян Василев Къчев 

12. Петко Кирилов Петков 

13. Руслан Владков Влаев  

 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложения за председател на комисията? Г-н Чорбаджиев, след 

това проф. Клисарова, след това г-н Ганев. 
 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
Колеги, от името на групата „Воля и свобода“ предлагам за 

председател на комисията г-н Генадий Атанасов. Проф. Клисарова, имате 
думата, след това г-н Ганев. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
От името на нашата група предлагам доц. д-р Огнян Къчев, който и в 

момента е ръководител Катедра във ВСУ, бил е ръководител Катедра в 
Морско училище – познат и утвърден в спортните среди. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Ганев, заповядайте. 



Цончо ГАНЕВ 
От групата на „Възраждане“ предлагаме Георги Георгиев. Само 

искам да подчертая, че той е национален състезател по ким-до и ай-до. За 
поредна година води българския национален отбор в Гърция. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, подлагам предложенията по реда на тяхното 

постъпване. Първото предложение е за г-н Генадий Атанасов. Режим на 
гласуване. 

 
38-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Младежки дейности и 
спорт” – Генадий Христов Атанасов. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 16; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
За протокола: Огнян Къчев – „против“. 
Значи един „против“ имаме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване второто предложение от проф. Клисарова за 

г-н Къчев да бъде избран за председател на комисията по младежки 
дейности и спорт. Режим на гласуване. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
39-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Младежки дейности и 
спорт” – Огнян Василев Къчев. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 9; въздържали се – 28; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Огнян Къчев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване третото постъпило предложение г-н Георгиев 

да бъде избран за председател на комисията по младежки дейности и 
спорт. Режим на гласуване. 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

40-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Младежки дейности и 
спорт” – Георги Иванов Георгиев. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 3; въздържали се – 32; 

отсъстващи – 6, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме, колеги… Г-н Къчев, заповядайте, Вие нямате таблет 

може би в момента и за това… да, заповядайте. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми зам.-кметове, уважаеми колеги, 

на прага сме на същия цирк, който се разиграва преди 6 години. Преди 
малко имаше изказване от колеги за това ръководителите които са нали, и 
съответно председателите на комисии да са със съответните компетенции. 
Съвсем кратък ще бъда. Тази стратегическа цел, която има постоянната 
комисия по младежки дейности и спорт в една община и в страната по 
принцип се подчинява на два основни закона: единият е Закон за 
физическо възпитание и спорт, другият е Закон за младежта. Първият има 
за цел да осигури управлението и организацията на тази система за 
физическа култура, да се създадат условия за развитие на този спортен 
потенциал за високи спортни постижения, също както и да се инвестира в 
изграждането на съответната спортно-материална база. Вторият Закон за 
младежка има за цел да се създадат благоприятни условия на младежите и 
на подрастващите да се подготвят към този обществено-икономически 
живот и приобщаването им към управлението местно, национално и 
всякакво ниво. Ще ви кажа, че спорта е социален феномен за всяко едно 
общество. Тук няма и не може да има никакви политически, етнически, 
религиозни, материални, финансови и всякакви други пристрастия. Още в 
древни времена, за ваша информация ще ви кажа, че са се спирали войни 
когато са се провеждали Олимпийските игри. Едва след като свършат и 
биват наградени победителите са продължавали войните. Организацията и 
управлението на спорта като функция извън сферата на материалното 
производство, каквато е в случая, в едно общество изисква притежаването 
на солиден образователен ценз, на дългогодишен практически опит в 
областта на спорта, обществена познаваемост на този спортен 
ръководител, който ще ръководи съответната институция, както и редица 
личностни качества, които трябва да ги има като автобиография зад гърба 



си. Тези и някои други съображения ме провокираха да взема такова 
отношение, не коментирам имена, ще поздравя избора на Генадий 
Атанасов, независимо че го споменавам лично, но надявам се, че няма да 
стане да се оправдава и да ми се обяснява… Само ще припомня, че преди 6 
години същият цирк го играхме. Така че… Ще остана в комисията по 
младежки дейности и спорт не за да пренебрегна егото си на специалист, 
смея да твърдя най-голямо и като спортен човек от тук седящите, но затова 
да помогна на спорта и в частност на община Варна като функция 
спортният феномен да продължи да се развива /още повече бяхме столица 
младежка и на спорт, и на всичко/… Така че ще участвам в тази комисия 
със сърце и с желание. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Къчев. Преминаваме към ПК „Култура и духовно 

развитие“, състав: Антон Апостолов, Димитър Чутурков, Йорданка 
Проданова, Калин Михов, Костадин Костадинов, Милена Димова, Николай 
Евтимов, Петко Петков, Христо Боев. Имате думата за мнения по състава. 
Режим на гласуване. 

 
41-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Култура и духовно развитие” 
следните общински съветници: 

 
1. Антон Христов Апостолов 

2. Димитър Иванов Чутурков 

3. Йорданка Иванова Проданова 

4. Калин Колев Михов 

5. Костадин Тодоров Костадинов 

6. Милена Славова Димова 

7. Николай Тодоров Евтимов 

8. Петко Кирилов Петков 

9. Христо Бойчев Боев 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Стоян Попов – „за“. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за номинации за ръководството на комисията. 

Заявка от г-н Боев. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, от името на групата на 

„БСП за България“ издигаме кандидатурата на Димитър Чутурков. 
Димитър Чутурков в предходни състави на общинския съвет във Варна е 
бил два пъти в състава на тази комисия. В биографията му като заместник-
областен управител на област с административен център Варна, един от 
ресорите, за които е отговарял е именно културата. Смятаме, че същият 
има нужните професионални качества да заеме тази позиция и да бъде 
полезен. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други предложения, колеги? Няма заявки. Подлагам на гласуване 

предложението г-н Чутурков да бъде избран за председател на комисията 
по култура. Режим на гласуване. 

 
42-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Култура и духовно 
развитие” – Димитър Иванов Чутурков. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
За протокола: Николай Георгиев – „за“, Мария Ангелова – 

„въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата комисия, ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество”, състав: Айше Кадир, Георги Георгиев, 
Даниел Николов, Лидия Маринова, Мария Тодорова, Николай Капитанов, 
Николай Георгиев. Имате думата по състава, колеги. Режим на гласуване. 

 
43-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на постоянна комисия „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” следните общински съветници:  

 
1. Айше Мехмед Кадир 



2. Георги Иванов Георгиев 

3. Даниел Христов Николов 

4. Лидия Велик Маринова 

5. Мария Тодорова Тодорова 

6. Николай Антонов Капитанов 

7. Николай Красимиров Георгиев   
 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за номинации за председател. Г-н Балачев, 

след това г-н Костадинов. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
От името на групата на политическа партия ГЕРБ, предлагам за ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” д-р Николай 
Георгиев. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Николай КОСТАДИНОВ 
Г-н председател, колеги, от името на група „Възраждане“ предлагаме 

Георги Георгиев.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложенията по реда на 

тяхното постъпване. Първото предложение е за Николай Георгиев за 
председател на комисията. Режим на гласуване. 

 
44-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” – Николай Красимиров Георгиев.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 4; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване второто постъпило предложение за г-н 

Георги Георгиев. Режим на гласуване. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
45-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на постоянна комисия „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” – Георги Иванов Георгиев. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 8; въздържали се – 30; 

отсъстващи – 3, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата комисия „Правна“. Има една-

единствена заявка за участие в състава, колеги. Има ли други колеги, които 
да изразят желание да участват в състава на комисията? Ако няма такива 
на този етап, няма да я съставим днес. Разбира се, на следваща сесия 
отново ще я предложа на дневен ред. Не виждам заявки за изказвания, 
поради което… А, Христо Атанасов, извинявам се, ама сега току-що 
светна, заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, тази комисия е филтъра 

на всички останали. През нея минават абсолютно всички решения по 
отношение на тяхната правна адекватност. Предния мандат наистина, в 
разрез с изискванията на Закона тя беше като временна. И сега предлагам 
да я направим такава, независимо че приключването на работата, вече там 
трябва да видим как ще го изтълкуваме, защото без тази комисия просто аз 
не виждам останалите как ще започнат да работят. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Най-малкото нормативните актове… 
 
Христо АТАНАСОВ 
И нормативните актове трябва да се случат. Така че, трябва до 

следващото заседание наистина да помислим, ако трябва да се съберем 
още веднъж, и тази комисия дори и като временна би трябвало да заработи 
на 100 процента. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Атанасов. Преминаваме към следващата комисия 

ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда”, в състав: Антоанета 
Цветкова, Бранимир Балачев, Венцислав Сивов, Генадий Атанасов, 
Димитър Чутурков, Красен Иванов, Марица Гърдева, Мартин Златев, 
Николай Капитанов, Огнян Къчев, Станислав Иванов, Христо Атанасов. 
Мнения и съображения по състава, колеги. Режим на гласуване. 
Заповядайте? Разбира се, плюс Стела Николова. Колеги, въпреки че сме в 
режим на гласуване, включвам заявката и на г-жа Николова. Режим на 
гласуване.  

 
46-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на временна комисия „Опазване и възпроизводство на 
околната среда” следните общински съветници:  

 
1. Антоанета Здравкова Цветкова 

2. Бранимир Николаев Балачев 

3. Венцислав Сивелинов Сивов 

4. Генадий Христов Атанасов 

5. Димитър Иванов Чутурков 

6. Красен Гошев Иванов 

7. Марица Димитрова Гърдева 

8. Мартин Живков Златев 

9. Николай Антонов Капитанов 

10. Огнян Василев Къчев  

11. Станислав Георгиев Иванов  

12. Стела Димитрова Николова 

13. Христо Атанасов Атанасов 
 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
За протокола: Янко Станев – „за“. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за номинации за ръководство на комисията. Г-н 

Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
За тази, според мен, също много важна комисия, от името на 

политическа партия ГЕРБ, предлагаме Станислав Георгиев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Митковски, заповядайте. Янко Станев…, а, за 

протокола „за“ предходното гласуване. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
От името на „Демократична България“ предлагам г-жа Стела 

Николова.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване първото постъпило 

предложение Станислав Иванов да бъде избран за председател на 
комисията. Режим на гласуване. 

 
47-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на временна  комисия „Опазване и 
възпроизводство на околната среда” – Станислав Георгиев Иванов. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 4; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
За протокола: Юлияна Боева – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване второто предложение, което постъпи. Режим 

на гласуване за г-жа Стела Николова. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
48-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на временна  комисия „Опазване и 
възпроизводство на околната среда” – Стела Димитрова Николова. 

 



Резултати от гласуването: за – 19; против – 6; въздържали се – 22; 
отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 

 
За протокола: Юлияна Боева – „въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, преминаваме към следващата комисия, ВрК „Структури и 

общинска администрация“, състав: Айше Кадир, Бранимир Балачев, 
Венцислав Сивов, Генадий Атанасов, Даниел Николов, Иван Иванов, 
Йордан Павлов, Красен Иванов, Марица Гърдева, Мария Тодорова, 
Милена Димова, Руслан Влаев, Светлан Златев, Станислав Иванов, Стефан 
Станев, Христо Атанасов и Юлияна Боева. По състава? Не виждам 
предложения. Режим на гласуване. 

 
49-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на временна комисия „Структури и общинска 
администрация” следните общински съветници:  

 
1. Айше Мехмед Кадир 

2. Бранимир Николаев Балачев 

3. Венцислав Сивелинов Сивов 

4. Генадий Христов Атанасов 

5. Даниел Христов Николов 

6. Иван Любчев Иванов 

7. Йордан Александров Павлов 

8. Красен Гошев Иванов 

9. Марица Димитрова Гърдева 

10. Мария Тодорова Тодорова 

11. Милена Славова Димова 

12. Руслан Владков Влаев 

13. Светлан Костов Златев 

14. Станислав Георгиев Иванов 

15. Стефан Стоянов Станев 

16. Христо Атанасов Атанасов 



17. Юлияна Атанасова Боева 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
За протокола: Мартин Андонов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Давам думата за номинации за председател на комисията. Г-н 

Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Предлагам за тази комисия, от името на групата на ГЕРБ, Милена 

Димова. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други предложения? Ако няма, режим на гласуване. 
 
50-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на временна комисия „Структури и общинска 
администрация” – Милена Славова Димова. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 4; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата комисия ВрК „Изработване на проект 

на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна“ в 
състав: Антоанета Цветкова, Бранимир Балачев, Людмила Колева-
Маринова, Марица Гърдева, Мария Ангелова-Дойчева, Мария Тодорова, 
Мартин Байчев, Милена Димова, Светлан Златев, Христо Атанасов, 
Христо Боев и Юлияна Боева. По състава, колеги. Ако няма предложения, 
режим на гласуване. 

 
51-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за членове на временна комисия „Изработване на проект за 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна” следните общински съветници:  

 
1. Антоанета Здравкова Цветкова 



2. Бранимир Николаев Балачев 

3. Людмила Николаева Колева – Маринова  

4. Марица Димитрова Гърдева 

5. Мария Иванова Ангелова – Дойчева 

6. Мария Тодорова Тодорова 

7. Мартин Светлозаров Байчев 

8. Милена Славова Димова 

9. Светлан Костов Златев 

10. Христо Атанасов Атанасов 

11. Христо Бойчев Боев  

12. Юлияна Атанасова Боева  

 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Номинации, колеги, имате думата. Г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Комисията има чисто правен характер и струва ми се, че от това 

което казахме в началото, че ще има допълнително работа и във връзка с 
евентуалното изменение на Правилника, така че редно е да бъде оглавена 
от юрист. Предлагам от името на групата на партия ГЕРБ, Людмила 
Колева-Маринова, която е юрист. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Адвокат, да. Други предложения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
52-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
избира за председател на временна комисия „Изработване на проект за 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна” – Людмила Николаева Колева – Маринова. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 3; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата комисия, колеги, е ПК „Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за 
връзки с гражданското общество”. Една-единствена смела заявка за 
участие от Юлияна Боева. Имате думата. Колеги, отлагам съставянето на 
тази комисия за следваща сесия и ви призовавам все пак да вземем участие 
в нея. Даже мога да се ангажирам и лично да участвам, ако това е 
необходимо да попълним състава, както и в Правната комисия. 

Следваща комисия, Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол. Изчитам състава, който ние гласуваме в 
цялост. От страна на Общински съвет – Варна заявките: Бранимир Балачев, 
Марица Гърдева, Мартин Златев, Мартин Андонов, Милена Димова, 
Николай Георгиев, Светлан Златев, Станислав Иванов, Христо Атанасов, 
Христо Боев, Янко Станев. Това са заявките от страна на съвета, като по 
смисъла на Закона председателят на комисията и още двама участници се 
предлагат от страна на кмета на община Варна, а именно предложението за 
председател Петко Бойновски - директор дирекция „Общинска 
собственост“, Светла Маринова - главен юрисконсулт за член и Стефка 
Петрова – също за член, която е главен експерт „Общинска приватизация“ 
в дирекция „Общинска собственост“. Имате думата за включване в състава 
на комисията. Режим на гласуване. Може, разбира се, да. Плюс Йорданка 
Проданова. Има ли други, колеги, заявки? Йордан Павлов, Красен Иванов. 
Колко станаха? Още едно свободно място има в комисията, ако някой 
колега… Мария Тодорова. Подлагам на гласуване състава на комисията в 
цялост, и ръководството. 

 
53-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
избира за членове на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол, както следва: 

- от администрацията на Община Варна: 
- Петко Стоянов Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности”. 
- Светла Николова Маринова – главен юрисконсулт в дирекция 

„Правно-нормативно обслужване“ . 
- Стефка Петрова Петрова – главен експерт „Общинска 

приватизация“ в дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности”. 

-  от Общински съвет – Варна: 
 

1. Бранимир Николаев Балачев  



2. Йордан Александров Павлов 

3. Йорданка Иванова Проданова 

4. Красен Гошев Иванов 

5. Марица Димитрова Гърдева 

6. Мария Тодорова Тодорова 

7. Мартин Живков Златев 

8. Мартин Петров Андонов 

9. Милена Славова Димова 

10. Николай Красимиров Георгиев 

11. Светлан Костов Златев 

12. Станислав Георгиев Иванов  

13. Христо Атанасов Атанасов 

14. Христо Бойчев Боев 

15. Янко Петров Станев 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, преминаваме към следващата комисия Наблюдателната 

комисия, тя е и последна. В състава са заявили участие: Мария Тодорова, 
Милена Димова и Юлияна Боева. Имате думата за включване в състава в 
комисията, тъй като в момента е на изискуемия минимум. Руслан Влаев, 
Янко Станев, Петко Петков. Г-н Къчев, ще се включите ли? Виждам, че 
познавате същността на работата на комисията? Руслан Влаев, Янко 
Станев, Петко Петков, Мария Тодорова, Милена Димова и Юлияна Боева. 
Подлагам на гласуване. 

 
54-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 170, ал. 2 от Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общински съвет – 
Варна утвърждава състав на Наблюдателната комисия, както следва: 

 
1. Мария Тодорова Тодорова 

2. Милена Славова Димова 



3. Петко Кирилов Петков  

4. Руслан Владков Влаев 

5. Юлияна Атанасова Боева 

6. Янко Петров Станев 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за номинации за председател на комисията. Само да 

кажа, че към настоящия момент не могат да бъдат номинирани за такива 
Милена Димова и Юлияна Боева, тъй като вече бяха избрани за 
председатели на други комисии. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Тъй като тази комисия има връзка с превъзпитанието и въобще 

участва в такъв тип заседания и на службите, и на затвора, аз предлагам 
Петко Петков. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения, колеги? Режим на гласуване. 
 
55-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 170, ал. 2 от Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общински съвет – 
Варна избира за председател на Наблюдателната комисия – Петко 
Кирилов Петков. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 4; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С това изчерпахме темата с комисиите, колеги. Преминаваме към 

следващата точка от дневния ред относно присъждане на годишни 
поименни награди на община Варна от студенти от варненските висши 
учебни заведения за постигнати високи резултати. 

 
 

  



IV. 
 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Присъждане на Годишни поименни награди на Община 

Варна за студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати 
високи резултати. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма да изчитам правните основания, тъй като разполагате с тях. 

Изчитам списъка с номинираните: 
Педагогически науки: Любослав Александров Александров – 

студент 3 курс, специалност „Информатика“ в Икономически университет 
– Варна – няколко постижения в различни надпревари.  

 Хуманитарни науки: Габриела Георгиева Панайотова – студентка 6 
курс, специалност „Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов” – Варна, съответно с няколко награди за различни 
участия. 

 Социални стопански и правни науки: Виктория Димитрова Тодорова 
– студентка 5 курс, специалност „Право“ във Варненски свободен 
университет „Черноризец Храбър“, съответно участие в различни 
програми и сесии, които имате, разбира се, при вас. 

Природни науки, математика и информатика: Светослав Огнянов 
Хаджитодев – студент 3 курс, специалност „Информационни и 
комуникационни технологии в морската индустрия“ във Висше 
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, с различни награди и отличия за 
участия. 

 Технически науки: Кристиян Георгиев Иванов – студент 5 курс, 
специалност „Архитектура“ във Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър“, за реализиране на проект и грамота от Президента и 
Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“. 

В областта на аграрни науки и ветеринарна медицина: Няма 
номинации. 

Здравеопазване и спорт: Магдалена Иванова Близнакова – студентка 
6 курс, специалност „Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов” – Варна, за съответните отличия, които е получила. 

В сферата на изкуствата: Кристина Красимирова Димитрова – 
студентска 4 курс, специалност „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ във 
Висше училище по мениджмънт – Варна.    

И в сферата на сигурността и отбраната: Десислава Младенова 
Вълчева – студентка 4 курс, специалност „Организация  и управление  на 



военните формирования на тактическо ниво“ във Висше военноморско 
училище „Н. Й. Вапцаров“, за съответните постижения в първенства. 

Имате думата за мнения и съображения по така изчетения списък от 
номинирани студенти, които да бъдат отличени в навечерието на 
студентския празник. Г-н Чутурков. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Първоначално в предложенията видях, че фигурираха и студенти от 

Техническия университет. Тук не ги виждам, не знам какви са мотивите на 
комисията, които ги е селектирала, да няма представители от Техническия 
университет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами протокола ви е изпратен от експертната комисия с мотиви по 

отношение на всяка една номинация. Аз в момента не мога да го цитирам 
наизуст. В протокола са посочени конкретни доводи… 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Да, разбирам, но все пак, такъв университет да няма нито един 

студент… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кой от комисията е тук, кой присъства в залата? Заповядайте. 
 
Радостина ГАНЕВА 
Добър ден. Казвам се Радостина Ганева и съм главен експерт в 

дирекция „Образование и младежки дейности“. Аз бях член на тази 
комисия, която се състоеше от 17 такива, по двама членове от студентски 
съвет и трима представители на дирекцията и двама представители на 
община Варна, като общински съветници. Записвала съм си кой колко 
гласове е получавал. Просто в „Природни науки математика и 
информатика“ имаше три кандидатури. И съответно, за съжаление, другите 
получиха повече гласове. Гласуването беше явно, в протокола е отразено, 
така че много съжалявам, но беше много силна конкуренцията. Това е 
истината. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбирам, въпрос на конкуренция. Имало е повече номинации, като 

тези, които са посочени, съответно са събрали повече гласове при 
гласуването. 

 
Радостина ГАНЕВА 
Да, именно, това е. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря за уточнението, което направихте. Колеги, имате думата за 

други мнения и съображения. Ако няма такива, ви предлагам да прибавим 
и предварително изпълнение към настоящото решение, поради факта, че 
традиционно тези награди се връчват преди 8-ми декември, за да може 
кметът да изпълни решението на съвета. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 
Общински съвет – Варна допуска допълнително изпълнение на решението. 
Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

56-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
2.7 от Статута за определяне на годишни поименни награди на Община 
Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати 
високи резултати,  Общински съвет – Варна присъжда Годишни поименни 
награди на Община Варна за студенти от Варненските висши учебни 
заведения за постигнати високи резултати за 2019 г., както следва: 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 

 
Любослав Александров Александров – студент 3 курс, 

специалност „Информатика“ в Икономически университет – Варна.   
 Второ  място от участие в прегледа на Студентската дейност секция 

„Информатика и бизнес информационни системи“ – месец май  2019 г., гр. 
Варна; 

Четвърто място за участие в ХХХI Републиканска студентска 
олимпиада по програмиране – месец май 2019 г., гр. Бургас; 

Сертификат за участие в „IT Master class VI“ – месец май  2019 г., гр. 
Варна. 

 
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 
Габриела Георгиева Панайотова – студентка 6 курс, специалност 

„Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
Варна. 

 Сертификат за участие в V-ти Национален конгрес за млади 
гастроентерелози с научна разработка „Клиничен случай на ранно 
диагностициран колоректален аденокарцином“ – месец март 2019 г., гр. 
София; 



 Първо място за участие в конференция „Моята професия през 2040 
г. – перспективи за развитието на висшето образование в Република 
България“, със собствено клинично проучване на тема „Влияние на 
продължителността на контрактите върху първичните симптоми на 
депресия и тревожност при моряци“ – месец април 2019 г., гр. Варна; 

Сертификат за участие в XXXIV Есенна национална среща на 
Асоциацията на студентите – медици в България– месец октомври 2018 г., 
гр. София. 

 
СОЦИАЛНИ СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 

 
Виктория Димитрова Тодорова – студентка 5 курс, специалност 

„Право“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. 
Сертификат за успешно завършване на стажантска програма по 

егидата на Вицепрезидента на Република България – месец април  2019 г., 
гр. Варна; 

Сертификат за участие в студентска научна сесия „Младеж, наука, 
съвременност“ с доклад на тема „Доживотният затвор без право на замяна 
и правото на помилване“ – месец ноември  2018 г., гр. Варна. 

 
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 
Светослав Огнянов Хаджитодев – студент 3 курс, специалност 

„Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ 
във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.  

 Бронзов медал Група „Б“ от Национално студентска олимпиада по 
компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“ – месец октомври  
2018 г., кк „Пампорово; 

  Сертификат за участие в конференция „Моята професия през 2040 
г. – перспективи за развитието на висшето образование в Република 
България“ – месец април 2019 г., гр. Варна. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 
Кристиян Георгиев Иванов – студент 5 курс, специалност 

„Архитектура“ във Варненски свободен университет „Черноризец 
Храбър“. 

Грамота на Президента и Ректора на Варненски свободен 
университет „Черноризец Храбър“ за отлично представяне в 
международни и национални състезания, проекти и конкурси – месец 
декември  2018 г., гр. Варна; 



Реализиране на проект „Релефна карта на Морска градина - Варна“ – 
идеен проект, административни процедури, изработка и монтаж на 
инсталацията – 2018 г., гр. Варна. 

 
АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
Няма номинации. 
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ 
  
 Магдалена Иванова Близнакова – студентка 6 курс, специалност 

„Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
Варна. 

Трето място на научна постерна сесия в Международен конгрес на 
медицинските науки ICMS,– месец май 2019 г., гр. София; 

Отлично представяне на Третата конференция по сънна апнея с 
доклад на тема „Обструктивна сънна апнея и алергичен ринит“ – месец 
октомври 2018 г., гр. Варна; 

Отлично представяне на научна сесия „Световния ден на съня“ с 
разработка „Минало и настояще на сънната апнея в детската възраст“ – 
месец март 2019 г., гр. Варна; 

  
ИЗКУСТВА 

 
Кристина Красимирова Димитрова – студентска 4 курс, 

специалност „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ във Висше училище по 
мениджмънт – Варна.    

Първо място за най-добра шоколадова скулптура в Националната 
кулинарна купа на България – месец април 2019 г., гр. Пловдив; 

Първо място за най-добър ресторантьорски десерт  в Националната 
кулинарна купа на България – месец април 2019 г., гр. Пловдив; 

Първо място в категория „Сладкар“ на България в Националната 
кулинарна купа на България – месец април 2019 г., гр. Пловдив; 

Второ място в категория „Най-добър млад сладкар“  на  ХІ 
международно кулинарно състезание в Южна Европа – месец март 2019 г., 
Солун, Гърция. 

 
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 

 
Десислава Младенова Вълчева – студентка 4 курс, специалност 

„Организация  и управление  на военните формирования на тактическо 
ниво“ във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.  



Първо място – тласкане на гюле от Държавно военно лично – 
отборно първенство по лека атлетика – месец юни 2019 г., гр. Сливен; 

Трето място за отборно участие по ветроходство в спартакиада на 
ВМС по морски спортове – месец октомври 2019 г., гр. Варна. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 
поради защита на важни обществени интереси, а именно кратките срокове 
за връчване на наградите по повод студентския празник 08.12.2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви, колеги, за вниманието. Закривам заседанието и ви 

пожелавам успешен ден. 
Колеги, само за секунда, ако може отново таблетите да ги 

предоставите на разположение на дирекцията, за да получат съответно, тъй 
като има запомнени стари профили явно в системите ви и оттам се е 
получило първоначалното объркване между колегата Ангелова и доц. 
Цветкова. Просто помни старите профили системата, за да могат да бъдат 
изтрити наново. Оставете ги, ще ви бъдат върнати. 

 
* 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. ДЕЯНА СТЕФАНОВА/ 


