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ПРОТОКОЛ 

 

№ 2 

 

Днес 28.09.2020 г. от 10:00 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  

Мария Ангелова – Дойчева  

Мария Тодорова  

Мартин Байчев  

Милена Димова  

Николай Капитанов 

Рюан Ризов 

Светлан Златев  

Христо Боев  

Юлияна Боева 

 

Отсъстваха: Антоанета Цветкова 

 Бранимир Балачев 

 Марица Гърдева 

 Христо Атанасов  

 

Присъстваха още:  

Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна 

 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? 

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 Тодор Балабанов – Председател на 

Общински съвет - Варна с рег. № ОС20000501ВН/04.08.2020 г., относно 



 

2 
 

изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Варна. 

2. Разни. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Людмила КОЛЕВА – МАРИНОВА 

Колеги, предлагам да разглеждаме на предложението от Тодор 

Балабанов - Председател на Общински съвет –  Варна с рег. № 

ОС20000501ВН/04.08.2020 г., относно изменение в Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна. Мнения и 

съображения? Г-н Балабанов.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, на Вашето внимание е 

представено предложението ведно с мотивите, те имат основно финансов 

характер. Отпреди няколко месеца, знаете, на вестник „Черно море“ бе 

преустановена дейността му и преустановено издаването му. На практика се 

наложи след последната сесия да публикуваме решенията в национален 

ежедневник, който се разпространява на територията на oбщина Варна. 

Средствата, които бяха платени, бяха значителни, което ме накара да направя 

това предложение. Мотивите са чисто от финансова гледната точка, за да не 

изразходваме толкова много средства за публикации във вестник. В тази 

връзка, към чл. 68, ал. 7, който съм предложил на Вашето внимание за 

изменение в частта му по отношение публикуването в местен ежедневник, 

предлагам да изменим и чл. 45, ал. 3, като махнем от него думите с аналогичен 

характер „и в същия срок се обнародва в минимум един местен всекидневник“. 

Това сме го пропуснали при изготвяне на предложението. Това е за поканата 

за свикване на заседанията на Общински съвет – Варна. Отново при същите 

мотиви, които са за предходното предложение. Правя предложение за 

изменение и на чл. 45, ал. 3. Благодаря.        

 

Людмила КОЛЕВА – МАРИНОВА 

Мнения и съображения имате ли колеги? Тогава Ви моля да преминем 

към следното решение: 

На основание чл. 21, ал. 3, чл. 22, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове и по предложение от Тодор Балабанов - Председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000501ВН/04.08.2020 г., Общински 

съвет – Варна приема изменения в Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Варна, както следва:  
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чл. 68, ал. 7 Решенията и протоколите от заседанията на общинския 

съвет се довеждат до знанието на населението чрез интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и/или Община Варна и/или чрез средствата за масово 

осведомяване, а решенията и протоколите от заседанията на комисиите по чл. 

16, ал. 2, се публикуват на официалната интернет страница на Общински съвет 

– Варна от председателя на съответната комисия до 7 дни от датата на 

изготвянето. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на 

оспорените актове на общинския съвет се разгласяват по същия ред. Актовете 

на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник“, когато това е 

предвидено със закон. 

чл. 45, ал. 3 Уведомяването на общинските съветници за заседанието на 

общинския съвет става по електронен път или с писмена покана не по-късно 

от три дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта 

за дневен ред и се публикува на сайта на Общински съвет – Варна. В случаите 

на т.2 - 4 по ал. 1 уведомяването може да става и по телефон, което се 

удостоверява от служител от Дирекция „Канцелария на Общински съвет” и се 

публикува на сайта на Общински съвет – Варна. 

Материалите за заседанията на Общински съвет – Варна се изпращат на 

съветниците по електронен път до 14:00 часа.  

Моля да преминем към гласуване. Който е „За“, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

Край на заседанието: 10:06 часа 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК ИППОДОСВ:                                                         

 

 

 _________П___________                                            ________П________ 

/Людмила КОЛЕВА–МАРИНОВА/                             /Диана АТАНАСОВА/ 

 

 


