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ПРОТОКОЛ 

 

№ 1 

 

Днес 03.07.2020 г. от 11:00 часа се проведе заседание на ВрК 

„Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Варна“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Людмила Колева – Маринова – Председател  
Адиле Кямил  

Айше Кадир  

Антоанета Цветкова  

Марица Гърдева  

Мария Ангелова – Дойчева  

Мария Тодорова  

Мартин Байчев  

Милена Димова  

Светлан Златев  

Христо Атанасов  

Христо Боев  

Юлияна Боева 

 

Отсъстваха: 

Бранимир Балачев 

Румен Иванов 

 

Присъстваха още:  

Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна, 

Николай Капитанов – общински съветник, 

Росица Николова – адвокат-довереник при Общински съвет – Варна. 

 

Людмила КОЛЕВА – МАРИНОВА 

Добър ден, колеги! Имаме необходимия кворум и откривам заседанието 

на ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Варна“. Имате ли предложения за допълнение към дневния 

ред? 

 

Мария АНГЕЛОВА – ДОЙЧЕВА  

Имаме предложения за допълнение на „т. Разни“. Първото е за промяна 

на чл. 12, чл. 25, чл. 34, чл. 45, чл. 84 от Правилника, относно състава на 

Председателския съвет, провеждането на заседанията на комисиите, 

провеждането на заседанията на Общински съвет, както и избора на обществен 

посредник. Второто ни предложение е, относно дигитализацията.  
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Людмила КОЛЕВА – МАРИНОВА 

Кога сте ги внесли, защото до тази сутрин ги нямаше? 

 

Мария АНГЕЛОВА – ДОЙЧЕВА 

Има ги, от сутринта. 

 

Людмила КОЛЕВА – МАРИНОВА 

Мнения и съображения, колеги? Заповядайте, г-жо Гърдева. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги, когато се входират предложения за промяна в 

Правилника на Общински съвет – Варна, все пак е редно вносителите да са 

запознати със самия Правилник и със законовата нормативна уредба. 

Входираните предложения, с които аз се запознах тази сутрин, не са били в 

необходимия срок публикувани на сайта на Общински съвет – Варна и няма 

как да бъдат разглеждани. Така, че това е неспазване на законовата нормативна 

уредба по Вашите предложения. Входирайте ги по необходимия ред за 

обществено обсъждане и след това да могат да бъдат разгледани. Нека да си 

спазваме Правилника, нека да спазваме Закона и подобни предложения да си 

стоят на сайта на Общински съвет – Варна, да си минат общественото 

обсъждане и след това да ги гледаме в зала. Благодаря!  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми колеги, предложение действително постъпи в деловодството 

и преди около 20 минути стигна до мен. Предложенията първо трябва да бъдат 

мотивирани, на следващо място трябва да бъдат публикувани и да стоят на 

сайта на Общински съвет – Варна и Вие много добре знаете процедурата каква 

е. На следващо място, давайки предложение за по-дълъг срок за материали 

малко лицемерно ми звучи да искате пет дни за материали, при условие, че 

искате да гледаме предложение, което преди 15 минути е входирано. Колеги, 

процедурно смятам, че не трябва да се разглежда това предложение днес на 

тази комисия. Аз лично ще отправя искане до адвокат-доверениците да върнат 

предложението, същото да бъде окомплектовано с мотиви, както повелява 

Закона за нормативните актове, след което ако отговаря на законовите 

изисквания ще поискам да бъде качено на сайта, където да стои за 

необходимия срок и ще го разпределя към комисията, за да бъде разгледано. 

Благодаря! 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Понеже и двете предложения са мои, първото което за мен е важно да 

разбера, дали тази комисия разглежда проблемите по същество или се 

формализира в точки и запетайки с идеята да ги отхвърли, защото ние може да 

го обсъдим и да не го приемем. Но считам, че е редно да бъде обсъдено. 
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Предложението за Председателския съвет гласи – да бъдат по право 

Председателите на групи включени в този съвет. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Капитанов, предложението, за да бъде разгледано първо трябва да 

отговаря на законовите изисквания. Това са изисквания, дали ни харесва или 

не, ние тук не коментираме по същество. Предложението, за да се разгледа по 

същество трябва да отговаря на тези изисквания, след което влиза в комисията 

и коментираме по същество. Предлагам Ви, след заседанието да седнете с 

адвокат-довереника на Общински съвет – Варна, да коментирате как трябва да 

изглежда законово предложението Ви, ако трябва ще Ви помогне и с писането 

на някои текстове, за да може да си влезе официално, да стои на сайта и на 

следващото заседание да го разгледаме. Благодаря! 

 

Председателят на ВрК „Изработване на проект за Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна“ предложи 

заседанието да протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложение от Христо Атанасов – общински 

съветник при ОС – Варна с рег. № ОС20000078ВН/31.01.2020 г., относно 

промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Варна. 

1.1. Разглеждане на становище от Юлиян Чолаков – представител на 

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията с рег. № 

ОС20000078ВН-001ВН/02.03.2020 г., относно предложение от Христо 

Атанасов за преименуване на ПК „Правна комисия“ във ВрК „Правна 

комисия“. 

1.2. Разглеждане на писмо от Стоян Пасев – областен управител на 

Област Варна с рег. № ОС20000078ВН-002ВН/10.03.2020 г., относно сигнал от 

Юлиян Чолаков – представител на Сдружение за оптимизиране на 

правосъдието и администрацията за нередности в Правилника за дейността на 

Общински съвет – Варна. 

2. Разглеждане на предложение от Тодор Балабанов – председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000304ВН/13.05.2020 г., относно 

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Варна. 

3. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за – 9, против – 3, въздържали се – 1; 

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

Людмила КОЛЕВА – МАРИНОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложението от Христо Атанасов – 

общински съветник при ОС – Варна с рег. № ОС20000078ВН/31.01.2020 г., 

относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Варна.  

Мнения и съображения? Няма. 

Предлагам Ви да гласуваме следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация и по предложение от Христо 

Атанасов – общински съветник с рег. № ОС20000078ВН/31.01.2020 г., 

Общински съвет – Варна изменя чл. 16, ал. 2, т. 13 и чл. 34, ал. 1 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, както следва:  

1. „чл. 16, ал. 2, т. 13 ВрК „Правна комисия““ ; 

2. „в чл. 34, ал. 1 текста ПК „Правна комисия“ да се чете ВрК „Правна 

комисия““. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 

гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 11, против - 1, въздържали се - 0; 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Людмила КОЛЕВА – МАРИНОВА 

Колеги, предлагам да разгледаме предложението от Тодор Балабанов – 

председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000304ВН/13.05.2020 

г., относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна. Мнения и съображения? Заповядайте, 

г-н Балабанов! 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, дългогодишна практика беше заседанията на Общински съвет – 

Варна да бъдат излъчвани от телевизия „Черно море“. След като прекрати 

своята дейност телевизията, това наложи да предложа на Вашето внимание да 

излъчваме нашите заседания по електронен път на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна. Това би било и икономически по изгодно за нашия 

бюджет. Благодаря! 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Считам, че това наистина е нещо полезно и важно, но имам една 

забележка към текста на ал. 2, която е в разрешителен режим. Считам, че 

трябва да бъде разрешено априори на всеки, който има желание при открита 
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сесия да излъчва, освен ако не бъде по някаква причина установено нещо 

обратно – дали злоупотреба, дали просто закрито заседание. Моля, да 

помислим по въпроса да не бъде по „тяхно искане“, а да бъде „разрешено 

автоматично, освен ако бъде изрично забранено по някаква причина“. Също 

тук пише „електронни средства за масово осведомяване“, аз считам че трябва 

да включим и „всякакви средства за осведомяване“, тъй като в момента 

социалните медии са много по силни, дори и от масовите медии. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Искам да направя едно уточнение за колегите. Социалните мрежи не са 

медии, чисто законово. Ние тук говорим за цялостно излъчване на заседанието 

на Общинския съвет, а не за отделни скрийншотове или скрийнове в 

социалните мрежи. Нека да си говорим за медии, а не за социални мрежи. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, в така направеното 

предложение по чл. 48, ал. 2 от Правилника няма ограничителен или 

дискриминационен текст г-н Капитанов, така че не виждам този спор за какво 

е. 

 

Людмила КОЛЕВА – МАРИНОВА  

Колеги, предлагам Ви да гласуваме направеното предложението от г-н 

Капитанов за промяна в чл. 48, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна.  

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 1, против - 1, въздържали се - 10; 

предложението не се приема. 

 

Людмила КОЛЕВА – МАРИНОВА 

Предлагам Ви да гласуваме следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3, във връзка с чл. 28, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 

предложение от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с 

рег. № ОС20000304ВН/13.05.2020 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 48 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, като 

същия придобива следния вид: 

„Чл. 48 /1/ Заседанията на Общински съвет – Варна са открити и се 

излъчват по електронен път в реално време на интернет страницата на 

общинския съвет. 

/2/ Заседанията могат да бъдат предавани по електронните средства за 

масово осведомяване или по тяхно искане, или по покана на председателя, или 

след решение на общинския съвет.“ 
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Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 

гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 12, против - 0, въздържали се - 1; 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

Край на заседанието: 11:25 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК ИППОДОСВ:                                                         

 

 

 __________/П/_____________                                      _______/П/__________ 

/Людмила КОЛЕВА–МАРИНОВА/                            /Светлана ПЕТРОВА/ 

 

 


