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ПРОТОКОЛ 

 

№ 3 

 

 

Днес 25.11.2021 г. от 11:30 часа се проведе онлайн 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  

Милена Димова  

Николай Капитанов 

Рюян Ризов 

Светлан Златев  

Христо Атанасов 

Юлияна Боева 

 

Отсъстваха:  

Бранимир Балачев  

Мартин Байчев  

Христо Боев  

 

Присъстваха още:  

Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна 

Диана Стефанова – адвокат-довереник при Общински съвет – Варна. 

 

След направена поименна проверка на кворума и без постъпили 

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 Николай Капитанов – общински 

съветник в Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000699ВН/03.12.2020 г., 

относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Варна. 
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2. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за – 8, против – 0, въздържал се – 1; 

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Разглеждане на предложение от Николай Капитанов – общински 

съветник в Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000699ВН/03.12.2020 г., 

относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Варна.  

 

Във връзка с предложението за изменение в чл. 12, ал. 1 от Правилника 

на Общински съвет – Варна, Тодор Балабанов уведоми членовете на 

комисията следното:  

„…По отношение на разпоредбата за Председателския съвет, чиято 

промяна се иска, следва да Ви уведомя, че през месец октомври е постъпила 

жалба от Окръжна прокуратура срещу всички разпоредби в нашия Правилник, 

относно Председателския съвет. Жалбоподателя смята, че в по-голямата си 

степен правомощията на Председателския съвет, следва да бъдат правомощия 

по силата на закона само и единствено на Председателя. И в този ред на мисли 

аз Ви предлагам, по отношение на тази разпоредба в момента, да не правим 

никакви корекции и да изчакаме какво ще ни каже Съда, тъй като изцяло има 

вероятност този Председателски съвет, да се наложи да отпадне от 

Правилника. …“ 

 

След проведените дебати и направено процедурно предложение от 

Николай Капитанов да бъдат гласувани предложенията за изменения от 

Правилника на Общински съвет поотделно, Председателят на комисията 

подложи на гласуване следния проект за решение: 

Чл. 12. (1) Председателят, заместник-председателите на общинския 

съвет и председателите на групите общински съветници или 

упълномощени техни заместници представляват Председателски съвет. 

 

Резултати от гласуването: за – 2, против – 1, въздържали се – 7; 

предложението не се приема. 

 

 

След проведени дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване ново предложение за изменение и допълнение на чл.12, ал. 2 от 

Правилника направено от Николай Капитанов, а именно:  

„Предложението ми е да бъде добавено, като допълнение към тази 

алинея – За датата и часа на Председателски съвет се уведомяват общинските 
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съветници в срок от не по-малко от 24 часа преди провеждането, ако искате 

може да пишем, че и по електронен начин. Това, което искам да добавим – за 

датата и часа на Председателски съвет се уведомяват общинските съветници в 

срок от не по-малко от 24 часа преди провеждането на Председателския 

съвет.“ 

 

Резултати от гласуването: за – 2, против – 1, въздържали се – 8; 

предложението не се приема. 

 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

Чл. 25 (1) Председателите на комисии определят часа и мястото на 

заседанията. Не по- късно от пет работни дни преди заседанието, служители 

от Дирекция „Канцелария на Общински съвет” уведомяват всички членове на 

комисията по електронна поща, или телефон или писмено. В същия срок 

материалите за заседанието се предоставят на членовете на комисията. 

 

Резултати от гласуването: за – 2, против – 0, въздържали се – 9; 

предложението не се приема. 

 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

Чл. 25 (2) Дневният ред на комисиите и материалите се публикуват на 

електронната страница на Общински съвет – Варна и се изпращат по 

електронна поща на членовете на комисията, а при техническа неизправност – 

писмено, не по-късно от пет работни дни преди заседанието. При техническа 

неизправност, обявление за датата и дневния ред на заседанието на комисиите 

се поставя на видно място в сградата на общината и членовете на комисията 

се уведомяват по телефона. 

 

Резултати от гласуването: за – 2, против – 0, въздържали се – 8; 

предложението не се приема. 

 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

Чл. 34 (4) Комисиите обсъждат проекти за правилници, наредби и 

инструкции от местно значение не по-рано от пет работни дни от 

представянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на 

председателя на водещата комисия проекти за правилници, наредби и 

инструкции от местно значение. 
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Резултати от гласуването: за – 2, против – 0, въздържали се – 8; 

предложението не се приема. 

 

 

Николай Капитанов направи предложение за промяна към 

предложението, касаещо чл. 45, ал. 1, а именно:  

„Предложението ми е тази т.5 да бъде изведена в ал. 1, понеже тя 

предполага, че основния начин на събиране на общинския съвет ще бъде през 

в някакъв ритъм нали този трети четвъртък е условно, може да е друга дата. 

Идеята ми е нека това да бъде изведено като първа алинея – Общински съвет 

провежда своите редовни сесии всеки трети четвъртък от месеца по дневен ред 

определен от Председателския съвет. А след това просто ал. 1 става, другите 

точки стават ал. 2 и имам също към чл. 45, ал. 4 едно добавяне, но ако искате 

първо това. 

 

Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 

Вие преди това имате и в чл. 45, ал. 3. Това, което казахте преди малко 

така или иначе е в ал. 1, но е т. 5. Така сте го заявили. Сега т. 5 искате да стане 

ал. 1., а текста от ал. 1 да стане ал. 2 , така ли? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Да, точно така. Измества надолу другите алинеи…. 

 

Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 

Каква е вашата идея, това не могат да разберат колегите? Какво се 

променя? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

След консултация с юристи просто начина, по който да се конструира 

самия чл. 45. Основната дейност, която ще се случва по този член е редовното 

събиране на Общински съвет в съответната определена дата от месеца, а 

всички останали влизат в извънредни т.е. ал. 1 третира редовни сесии всеки 

трети четвъртък от месеца, а ал. 2 вече третира извънредните сесии. Това е 

идеята, да бъдат отделени. 

 

Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 

Давам думата на адв. Диана Стефанова. 

 

Диана СТЕФАНОВА 

Искам да направим едно уточнение, че така направено предложението 

би противоречало на чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, където е уредено, че Общинския 

съвет се свиква по четири начина. По скоро, ако имате идея да е регулярно 

свикването на заседанието, може да се създаде една нова алинея към нашия 

Правилник. Така може, иначе би противоречало на ЗМСМА. 
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Николай КАПИТАНОВ 

Аз в момента предлагам нова алинея към Правилника. 

 

Диана СТЕФАНОВА 

Така, да. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Т.е. това, което Ви предлагам в момента е по правилния и юридически 

издържан начин. 

 

Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 

Окончателно начина, по който го предлагате чл. 45, ал. 1 да гласи – 

Общинския съвет се свиква на заседание от неговия Председател всеки трети 

четвъртък на месеца. По този начин ли? 

 

Диана СТЕФАНОВА 

Една нова алинея 4 Ви предлагам аз, ако ще се стигне до такова решение, 

тъй като в нашия Правилник имаме текст до ал. 3 и поредността би могла да 

бъде чл. 45, ал. 4. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре, аз просто структурирайки ритъма на работа си мислех, че би 

трябвало да бъде изнесена най-отгоре, но нека да я кръстим ал. 4, за мен това 

не е от значение. Текста, който предлагам е – Общинският съвет провежда 

своите редовни сесии всеки трети четвъртък от месеца по дневен ред 

определен от Председателския съвет. 

 

Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 

Това е обаче е доста по различно от Вашето първоначално предложение, 

колега. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Ами да, по смисъла е същото. Кое е по различно според Вас? 

 

Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 

Чл. 45, ал. 1 започва с Общинският съвет се свиква на заседание от 

неговия Председател. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре. 
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Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 

Т.е. Вие си оттегляте искането в момента за чл. 45, ал. 1 и правите ново, 

което да бъде в отделна алинея, отново чл. 45, ал. 4 и тя да гласи… 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Точно така, да. 

 

Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 

Бихте ли го повторили? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Моята формулировка, която не държа да бъде окончателна е следната – 

Общинският съвет провежда своите редовни сесии всеки трети четвъртък от 

месеца по дневен ред определен от Председателския съвет. 

 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение, предложен от Николай Капитанов: 

 Чл. 45, ал. 4. Общинският съвет провежда своите редовни сесии всеки 

трети четвъртък от месеца по дневен ред определен от Председателския съвет. 

 

Резултати от гласуването: за – 2, против – 0, въздържали се – 8; 

предложението не се приема. 

 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

Чл. 45 (3) Уведомяването на общинските съветници за заседанието на 

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

от пет работни дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото 

и проекта за дневен ред и в същия срок се обнародва в минимум един местен 

всекидневник 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. 

 

Резултати от гласуването: за – 2, против – 0, въздържали се – 7; 

предложението не се приема. 

 

 

По предложение от Николай Капитанов, Председателят на комисията 

подложи на гласуване следния проект за решение: 
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Чл. 45 (3) Материалите за заседанията на Общински съвет – Варна се 

изпращат на съветниците по електронен път до 14:00 часа в деня на 

обявяването на заседанието.  

 

Резултати от гласуването: за – 3, против – 0, въздържали се – 8; 

предложението не се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

Чл. 84 (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник в 

срок от 2 месеца от своето конституиране. 

 

Резултати от гласуването: за – 3, против – 0, въздържали се – 8; 

предложението не се приема. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

Край на заседанието: 12:35 часа 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ВрК ИППОДОСВ:                                                         

 

 

 _________/П/_____________                                    ______/П/___________ 

/Людмила КОЛЕВА–МАРИНОВА/                          /Светлана ПЕТРОВА/ 

 

 


