
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 31 
 
Тридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 14.05.2014 г. (сряда) от 09:00 ч. до 10:30 ч.  

 
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Николай ДЖАГАРОВ 
Светлана ТАКЕВА 
Янко СТАНЕВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, имаме 35 подписа положени, имаме необходимия кворум, 

така че откривам Тридесет и първото заседание на Общински съвет – 
Варна. 

До момента в „Канцелария на Общински съвет“ са постъпили молби 
за отсъствие от сесията по уважителни причини на г-н Джагаров, на г-жа 
Светлана Такева и на г-н Янко Станев. Това са три молби, които са 
постъпили за официално отсъствие от тържественото заседание на 
Общински съвет – Варна. 

Да ви помоля да запазите тишина. Проекта за дневен ред е 
публикуван, на всички е ясен, така че имате думата за мнения, 
съображения, предложения за промени в така публикувания проект за 
дневен ред на Тридесет и първото тържествено заседание на Общински 
съвет – Варна. Г-н Марков, кажете. 

 
Росен МАРКОВ 
Имам предложение за дарение от моя страна. 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент. Обсъждаме проекта за дневен ред.  
 
Росен МАРКОВ 
Е ми кажете кога да го … 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми нека да приемем дневния ред и … Така. Няма … 
 
…………….. /гражданка/ 



Извините, г-н председател. Искам да попитам, понеже бяхме във 
фоайето с общински съветници, има ли внесена точка за промяна в 
дневния ред – изменение в статута за награда „Варна“?   

 
Иван ЛУКОВ 
Няма такава внесена точка. Такава точка ще се внесе в комисиите. Не 

можем да променяме статута на сесията, на тържествената сесия. 
 
…………….. /гражданка/ 
Значи … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля … 
 
…………….. /гражданка/ 
… много Ви моля … 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви … 
 
…………….. /гражданка/ 
… има такъв прецедент … 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, да приемем дневния ред. 
 
…………….. /гражданка/ 
… морската градина – общия устройствен план отиде … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, да приемем дневния ред.  
 
…………….. /гражданка/ 
… в залата за Евксиноград без да е минало през комисии. 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, на тържествена сесия сме. Пак Ви казвам, такава 

точка, когато искате да променяте някакъв статут – внесете си по 
надлежния ред, в комисиите ще бъде разгледано и ще бъде променено. 

 
…………….. /гражданка/ 
Ами внесено е сутринта на един общински съветник … 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Ама тази сутрин е внесено. 
 
…………….. /гражданка/ 
Значи … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, да приемем дневния ред. Благодаря Ви … 
 
…………….. /гражданка/ 
Статута за награда „Варна“ … 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги … 
 
…………….. /гражданка/ 
… има отделно ученик на годината, има учител на годината, 

общообразователен и професионален профил. А колектив на годината 
няма. Много моля общинския съвет да внесе точка за изменение на статута 
в днешното заседание. Може … 

 
Иван ЛУКОВ 
Може ли да изключите десния микрофон? 
 
…………….. /гражданка/ 
… и ако може … 
 
Иван ЛУКОВ 
Може ли да изключите десния микрофон? … Има надлежен ред, 

когато искате да промените статут подайте си заявлението, ще бъде 
разгледано в комисиите, няма да ви бъде отказано при всички положения. 
Така че недейте на тържествената сесия да променяме статута. … 
Благодаря.  

Колеги, ако нямате предложения за промяна в дневния ред, който е 
съгласен с така предложения проект за дневен ред за тържественото 
заседание на Общински съвет – Варна да бъде дневен ред на днешното 
заседание, моля да гласува. 

Момент, някакъв проблем пак. .. Възникна проблем в гласуването. 
Колеги, предлагам ви ръчно гласуване. Тук ли са преброителите, в залата 
ли са, от „Канцелария на Общински съвет“? .. Така. Колеги, ръчно ще 
гласуваме. .. Който е съгласен така предложения проект за днешното 
заседание да бъде дневен ред на Тридесет и първото тържествено 
заседание на Общински съвет – Варна, моля да гласува.  

 



Общински съвет – Варна прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Обръщение на сър Робърт Скот – консултант на проект „Варна – 

кандидат за Европейска столица на културата 2019 г.“  
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна“ и награда „Варна” за 

ярки постижения в областта на културата за 2014 г.  
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 
(1) – присъждане на  награда „Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2014 г. 
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2014 г.   
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка първа от дневния ред. 
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Обръщение на сър Робърт Скот – консултант на проект 

„Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019 г.“  
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-н Робърт Скот, за приветствие. 
 
Робърт СКОТ 
Добро утро дами и господа, за мен е наистина много голяма чест да 

имам тази възможност да се обърна с приветствие към Общински съвет – 
Варна. Сега сме вече в последния етап от нашата подготовка за 
представянето на кандидатурата на града за „Европейска столица на 
културата 2019 г.“. През декември миналата година имахме честта да 
бъдем в списъка на одобрените кандидати от само четири града, до 
колкото си спомням от общо девет, които бяха подали кандидатури, т.е. 
останалите три града са София, Велико Търново и Пловдив. И това, което е 
особено удовлетворително според мен, в това одобрение на Варна за един 
от тези четири последни кандидати е това, че ние успяхме да победим 
Бургас, което ни дава възможността да бъдем единствен представител на 
източна България, на целия този регион, а не само на област Варна. И 
мисля, че това е много по-важно дори от колкото можем да си представим 
в момента, защото по този начин ние спокойно можем да кажем, че 
представляваме един цял регион на България, т.е. един отделен, 
специфичен регион в Европа. Именно това постигнахме, като успяхме на 
този етап да надделеем над конкуренцията в този аспект. А също можем да 
изтъкнем това обстоятелство, че на практика Пловдив се явява като едно 
предградие на София. Докато за Велико Търново можем да кажем, че 
наистина едно чудесно място, но е твърде малък като град, за да бъде 
европейска столица на културата. Това, което се опитвам да ви кажа дами 
и господа е, че Варна е наистина един много силен кандидат. Това е един 
град, който е пълен с културно – историческо наследство, с история, с 
фестивали и с културни институции. Също така е един град, който е пълен 
с млади хора, които имат нетърпението и желанието да се борят и да 
постигнат едно развитие, една динамика и много нови хубави неща в своя 
град. Три много важни неща трябва да направим сега, т.е. три препятствия, 
които трябва да преодолеем. Първото от тях е финализирането на тази 
втора и окончателна книжка, брошура за кандидатурата на Варна и тази 
книжка трябва да бъде представена на 21-ви юли тази година, т.е. можете 
да си представите как ние работим много упорито относно финализирането 
й. второто нещо, много важно за град Варна е именно начина, по който тя 
може да се представи най-добре пред целия свят така да се каже, е че ще 
приемаме делегация на оценители на нашата кандидатура на първи 



септември тук във Варна. Те ще бъдат тук цял ден, така че ние трябва да 
разграфим, да планираме всяка секунда от този ден, така че те да си 
тръгнат с чудесни спомени и впечатления от нашия град. Но може би най-
важното послание, което това жури, тази комисия трябва да отнесе със 
себе си е именно убеждението, че целия град, абсолютно всички – и млади, 
и стари, шофьори на таксита, полицаи, общински съветници, градската 
управа, всички граждани са единодушни в подкрепата си за кандидатурата 
на град Варна. След което на четвърти септември ще бъде финалната 
презентация на нашата кандидатура пред журито, това ще стане в София, 
където ще бъдат всички четири града кандидати, като важното съобщение 
– именно за взетото решение ще се обяви на пети. Т.е. на четвърти и на 
пети ще бъдат тези презентации, и на пети вечерта ще стане ясно кой е 
победителя. Едно от нещата така съществени за европейската култура и 
нещо, което е наистина вярно, което важи и за източната и западно – 
европейската култура е, че нашата настройка като цяло е доста 
песимистична. Т.е. ние по-скоро гледаме негативните, виждаме 
негативните неща, отколкото позитивните. И когато аз оглавявах 
инициативния комитет, т.е. представянето на кандидатурата на град 
Ливърпул за европейска столица на културата през 2008 г. отново се 
сблъсках с такива настроения, с такъв дух, какъвто виждам и тук във 
Варна, а именно че нямаме шанс, няма да успеем да победим. Т.е. едни и 
същи неща чувах и там, и тук, а именно такива песимистични, негативни. 
Искам да ви уверя отново, че Варна е наистина много силен кандидат, 
който заслужава подкрепата на всеки един гражданин на града. Ние обаче 
трябва да обединим усилията си, да се мобилизираме и да изведем напред 
най-доброто, т.е. да приложим всичко на което сме способни, да имаме 
тази оптимистична нагласа, която е необходима и да покажем, да докажем 
защо обичаме Варна, защо Варна е способна да направи това, което 
искаме, т.е. да бъде „Европейска столица на културата“ и да успеем в 
крайна сметка. Т.е. да докажем защо Варна има тази стойност, това е от 
значение както за България, така и за цяла Европа. И мисля, че наградата 
от всичко това, а именно от успеха на Варна да стане „Европейска столица 
на културата“ ще бъде не просто да имаме една чудесна година 2019 тук, а 
по-скоро и в това Варна да се превърне в един нов град, който да бъде 
значим и важен, както за България, така и за Европа. Една успешна 
кандидатура, а именно спечелването на домакинство на „Европейска 
столица на културата“ е също като да си домакин на Олимпийски игри, 
при което ефектът, т.е. позитивните последици от това остават през 
годините, усещат се през годините с десетилетия. Ще видите как ще се 
увеличат посетителите в град Варна. Ще видите също как ще се увеличи 
обема на инвестиции във вашия град. Хотелиерите ще видят как самия 
сезон ще се увеличи, а именно той ще обхваща вече и пролетта и ще стига 
далече в рамките на зимния период. Т.е. няма да бъде само този ограничен 
летен период, който до сега имаме. Едно от нещата, за които искам да 



апелирам днес е именно постигане на едно общо съгласие за създаване на 
фондация, която да управлява тази инициатива за „Европейска столица на 
културата“. Такава фондация вече е създадена в градовете София и 
Пловдив, така че трябва да продължим в този дух и в нашия град, във 
Варна. А целта на това е да се обединят всички сили в и около града, а 
именно публично – частния сектор, академичната общност, представители 
на някои общини и около Варна включително, които да поемат 
отговорност и ангажимент в това начинание. Мисля, че ще се съгласите, че 
това е най-добрия начин Варна да получи тази сила и мощ в своята 
кандидатура, а именно да се обединят всички сили, които са на 
разположение, всички ресурси, включително политическо и обществено 
ниво. Това е едното нещо, за което искам да ви помоля днес и се надявам, 
че ще прегърнете тази идея за учредяването на една фондация. Мисля, че 
говорих достатъчно. Сега е ваше време, вие да вземете думата и да 
задавате въпроси, но искам да уточня, че ще приемам и ще отговарям само 
на оптимистични въпроси. Не искам такива с негативен оттенък. Много ви 
благодаря. Имате ли въпроси? За мен ще е наистина радостно и много 
приятно, ако се измъкна без да отговарям на каквито и да са въпроси. .. В 
случай, че наистина няма въпроси искам да ви напомня, че тази 
кандидатура, за която до сега говорих е само една от двете кандидатури, 
които представя град Варна. Това, за което ставаше дума е, че втората 
кандидатура на град Варна също е една чудесна кандидатура за нещо 
наистина много хубаво, за „Европейска младежка столица“ и трябва да 
отбележа, че тези две кандидатури наистина се съчетават по един чудесен 
начин, и имаме членове, които са активни и в двата организационни 
комитета, като Мая и сега ще дам думата на представителя на 
кандидатурата на Варна за „Европейска младежка столица“. 

 
Светлана ПАСЕВА 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми общински 

съветници. Имам удоволствие да ви представя кандидатурата на град 
Варна за „Европейска младежка столица 2017 г.“ Първо няколко думи. 
Какво всъщност представлява това съревнования – инициирано е от 
европейския младежки форум и стартира през 2009 г. Това е титла, която 
се връчва за една година на един европейски град. Основното предимство 
е, че тази титла дава шанс на младите хора в града да покажат своите 
културни, исторически ценности през призмата на своя младежки поглед, 
което изключително важно.  

Европейската младежка столица присъства във всички национални 
медии, във всички европейски медии и самата кандидатура води до 
изключително повишаване на популярността на самия град. Изключително 
важно е тази титла за нас да бъде спечелена, тъй като Варна и 
туристически град и при едно спечелване на титлата „Европейска 
младежка столица“ във Варна целогодишно ще се случват всички важни 



младежки европейски събития, които би трябвало да се случват във 
Европа, и ще има едно непрестанно текучество на млади, интересни и 
образовани хора. Само да уточня – на стената виждате снимки от 
Страсбург, екипът се завърна преди два дена от там. Младежката столица 
беше представен на най-голямото младежко събитие в Европа, което се 
случи в Страсбург, в европейския парламент. Варна беше с един от най-
атрактивните щандове, атрактивни рекламни материали. Самият щанд 
беше посетен от над 3 000 човека и така затвърдихме нашите позиции, като 
град който обръща огромно внимание на младежката си политика. До сега 
Европейски младежки столици са били    Ротердам, Холандия, Торино, 
Италия, Антверпен, Белгия, Брага, Португалия, Марибор, Словения, 
Солун, Гърция  и Клуж Напока, Румъния, които са за 2015. 

Пътят, който извървяхме през миналата година беше много труден и 
тежък, но успяхме да се преборим с много европейски градове и всъщност 
стигнахме до второ място в класирането за 2016 г. Бяхме победени от град 
Ганджа, Азербайджан. 

Защо имахме смелостта да се кандидатираме отново? Защото 
Варненската кандидатура е една национална кауза. Варна е единствения 
град в България, който се дръзна да се кандидатира в това съревнование и 
отново стигна на финал. Какво е важно за приза на Европейска младежка 
столица и какво ще ни даде: 

- едно междусекторно сътрудничество с младежите;  
- участие на младите хора във взимането на решение, което е 

заложено в хартата за работа на общините с младите хора; 
- доближаване на младите хора до общинската администрация и 

политиката, което всички ние целим да се случи; 
- прилагането на Хартата на Съвета на Европа за участие на младите 

хора в живота на общините и регионите чрез реализиране на нови 
иновационни проекти в областта на образованието, младежта и културата. 

Какво направихме до сега? На тазгодишната среща на Младежкия 
форум за партньорство с местната власт, г-н Иван Портних, кмет на 
община Варна официално обяви, че ние се кандидатираме отново за 
Европейска младежка столица за 2017 г. В края на месец февруари 2014 г. 
подадохме към Европейския младежки форум нашата нова кандидатура, а 
тя се основава изцяло на социалните иновации в младежката сфера. В края 
на месец април, по-точно на 23-ти април, получихме официален отговор, 
че сме минали във втори с градовете Кашкаис (Португалия), Галуей 
(Ирландия), Нюкасъл (Великобритания) и Перуджа (Италия). Тук е важно 
да поясня – заради късната дата на която се обяви кои градове минават на 
финал, трябваше всички тези градове да бъдат представени на това 
огромно събитие в Страсбург. Всъщност се оказа, че само Варна и 
Великобритания са успели да се подготвят, за да бъдат представени там. 

Какво предстои от тук нататък? От тук нататък задачите, които стоят 
пред екипа са много амбициозни: 



- изработване на медийна и рекламна стратегия; 
- имаме подготовка на втори етап на кандидатурата, който е до 12 

юни, екипът вече работи с пълна пара; 
- изготвяне на плана за лобиране и комуникация с Европейски 

младежки форум, Европейски парламент  и евродепутати – тук е мястото 
да кажа, че през изминалата година ние бяхме подкрепени от г-н Иван 
Портних, кмет на община Варна; президента; абсолютно всички 
евродепутати, които застанаха в една зала, подкрепиха младежката столица 
и излязоха с декларация, че застават зад кандидатурата и са готови да 
лобират за спечелването на титлата; Националния младежки форум, без 
който ние не бихме сигнали до финал; Министерство на науката; 
Министерство на външните работи; Министерство на културата; 
Министерство на младежта и спорта; Национален център „Европейски 
младежки програми и инициативи“; медийна група „Черно море“; 
Сдружение на общините в Република България; Грийнпийс и около 30 
подкрепителни писма от различни български и европейски младежки 
организации. 

Сега искам да поканя Мая Донева, която е част нашия екип и е 
представител на неправителствения сектор, да ви представи всъщност 
какво са социалните иновации в контекста на европейската младежка 
столица. 

 
Мая ДОНЕВА 
Добро утро и от мен. Това, за което аз ще говоря е самият факт, че 

Варна е единствения град в момента, който подготвя две паралелни 
кандидатури и за мен е социална иновация. Фактът, че такива градове като 
София и като Пловдив всъщност са решили да заложат само на една 
кандидатура и не се престрашават да движат едновременно две е доста 
показателен. Младежката столица всъщност цели да постави младите във 
фокуса на обществото не заради друго, а първо защото Европа е 
застаряващ континент, защото младите хора са нужди, за да може Европа 
да продължи напред по начина, по който е била до момента – именно 
иновативни, умна, интелигентна и по-скоро богата в сравнение с 
останалите континенти. Аз бих искала да направя и една скоба, че тази 
кандидатура е кандидатура на варненските организации, на варненските 
младежки организации, които аз не знам колко от вас познават от близо 
работата, но Варна по принцип е град и ми е много трудно да се надвиквам 
с всички вас, между другото. Ще съм ви много благодарна, ако може да се 
чуем. Благодаря. Това, което варненските младежки организации правят е 
признато не само на европейско, но и на световно ниво, защото Варна е 
столица на младежта от преди няколко години, когато отдела и когато 
дирекцията започнаха да работят в тази посока, да мислят политика за 
развитие на младите хора, така че те да не излизат постоянно извън града и 
извън държавата. Младежката столица е естественото продължение на тази 



тенденция. Аз се надявам истински да можем да кажем, че 2017 г. ще 
бъдем Европейска младежка столица. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, да благодарим на г-н Робърт Скот и на г-жа Пасева, които 

така детайлно ни представиха кандидатурата на Варна за „Европейска 
столица на културата 2019 г.“ и „Европейска младежка столица 2017 г.“ 
Така. Продължаваме напред. Давам думата на г-н Марков, който изяви 
желание за даване на дарение. 

 
Росен МАРКОВ 
На тази тържествена сесия искам да направя едно дарение на родния 

си град - моята уникална в световен мащаб алея на славата. В цял свят 
алеите на славата са на отпечатъци на ръце и на крака – моята е от 
символи. Само на кратко ще поясня. Вход № 2 ми е летвата на Стефка 
Костадинова на височина 209 см. Паметник едно, паметник две са 
паметник на царя и царицата, фигурите от шаха на г-н Топалов, Антоанета 
Стефанова, което уникално за малка България – световни шампиони по 
шах, ракета за нашите космонавти и т.н. Мястото й не е в моя чифлик, 
мястото й е във Варна и искам да я даря. Просото общинарите трябва да 
решат на кое място да бъде. Това е. Благодаря.   

     
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Марков, само едно уточнение – просто това е много 

добро, но трябва да го предоставите на кмета на община Варна, защото той 
приема даренията, които се правят към общината. 

 
Росен МАРКОВ 
Добре. 
 
……………….. /гражданка/ 
Само да кажа, че напускаме от математическата гимназия в знак на 

протест, че точката не бе приета. Тази година математическата гимназия 
има най-силния випуск, който е дал много … 

 
Иван ЛУКОВ 
Спрете десния микрофон, ако обичате. Не съм Ви дал думата. 
 
……………….. /гражданка/ 
………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Преминаваме към втора точка от дневния ред.  

  



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна“ и награда „Варна” за 

ярки постижения в областта на културата за 2014 г.  
 

  Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-жа Даниела Димова, председател на комисията по 

„Култура и духовно развитие“ за доклад. 
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми г-н кмете, г-н председател на Общински съвет, г-н Скот, 

колеги. За мен е изключително удоволствие днес да ви прочета проектите 
за решение на нашата празнична сесия. Преди това, преди да прочета 
проекта за решение ще ви запозная със специалистите, които бяха в 
журито и излъчиха носителите на, евентуалните носители на награда 
„Варна“ за 2014 г. Аз в качеството ми на председател на журито; Елица 
Виденова – носител на награда „Варна“ за 2013 г. за поетичната книга „Яж 
ябълки и си мълчи“; директор на радио „Варна“; Светлан Стефанов – 
носител на награда „Варна“ за 2013 г., раздел изобразително изкуство, 
фотограф; Даниела Викторова – носител на награда „Варна“ за 2013 г., 
раздел театър, от екипа на драматичен театър „Стоян Бъчваров“ за 
постановката „Паметта на водата“; Александър Кинов – мениджър на 
варненската музикална формация „Лот лориен“, която взе награда „Варна“ 
2013 г. за създадения албум „Накъде там“; арх. Мартин Христов – носител 
на награда „Варна“ за 2013 г., като част от колектива на студио „ЕАРХ“ за 
свежата им съвременна последователна архитектура и Сия Папазова – 
учител в общински детски комплекс и художествен ръководител на детско-
юношески театър „Златно ключе“. Това беше журито. Така. Сега ми 
позволете да изчета проекта за решение на Тридесет и първото заседание 
на Общински съвет – Варна от постоянна комисия „Култура и духовно 
развитие“. Едно решение имаме. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1 и 
чл. 6, ал. 8 от Статут за присъждане на награди „Варна” за ярки 
постижения в областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава 
решението от 30 април 2014 г. на Журито за удостояване с Голяма награда 
„Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 
2014 г. на следните творци и творчески колективи: 

 
ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 



 
Кирил Варненски и Великопреславски /светско име Богомил Петров 

Ковачев/ – висш български православен духовник, Варненски и 
Великопреславски митрополит (посмъртно) за неговата 
научноизследователска и духовно - просветна дейност. 

 
І. ЛИТЕРАТУРА 

 
Иван Георгиев Ставрев - за стихосбирката му „Наутилус”. 
  

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 
 
Марина Александровна Русева /Варенцова/ - за участие в множество 

изложби и престижни международни форуми за 2013 г.   
  

ІІІ. ТЕАТЪР 
 
1. проф. Пламен Маринов Марков – Главен режисьор на Драматичен 

театър „Стоян Бъчваров” ТМПЦ – Варна, за спектакъла „Ревизор”, 
реализиран през ноември 2013г.  

2. Биляна Атанасова Стоева – актриса - за ролята на Ремей в 
спектакъла „Канкун” от Жорди Галсеран, реж. Стилиян Петров, 
реализиран през септември 2013г. 

3. Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ Варна, 
реализирал спектакъла „Канкун” от Жорди Галсеран, реж. Стилиян 
Петров, септември 2013г., за високи художествени постижения в 
театралното изкуство. 

                                                
ІV. МУЗИКА 

 
Юри Димитров Стойков – за активна творческа дейност през 2013 г. 

и музиката към филма „Да опитаме отново“. 
  

V. ОПЕРА 
(изпълнителско изкуство). 
Колективите на Държавна опера - ТМПЦ Варна за реализирани през 

2013 г. на концерти и спектакли, адресирани към младежката аудитория. 
 

VІ. ТАНЦ 
 
Няма номинации. 
 

VІІ. КИНО 
 



Няма номинации. 
 

VІІІ. АРХИТЕКТУРА 
 
арх. Виолета Ивайлова Горанова за постижения в интериорния 

дизайн през 2013 г. 
 

ІХ. ЖУРНАЛИСТИКА 
 
1. БНР – Радио Варна - колективна награда за отстояването на 

високи професионални стандарти в журналистиката и утвърждаването на 
обществената медия като културна институция. 

2. Бистра Пенчева Варнева – за принос към популяризирането на 
Варна в поредица от предавания и документални филми „Туризмът“, 
излъчван по БНТ 2 и БНТ свят. 

 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения колеги, по така прочетения проект за 

решение. От Общински съвет – Варна. Г-н Спасов, заповядайте.  
 
Спас СПАСОВ 
Аз съм журналист и обикновено мястото ми е при колегите ми тук, а 

не тук на микрофона, но днес обстоятелствата са различни. Уважаеми г-н 
Луков, уважаеми г-н Скот, г-жо Димова. Днешното заседание на 
Общински съвет – Варна естествено допълва контекста на кандидатурата 
на конкурентната битка, в която Варна мери сили със София, Пловдив и 
Велико Търново за „Европейска столица на културата 2019 г.“. И затова 
предварително искам да се обърна към онези, които ще ме обвинят, че 
вредя на тази кандидатура. Напротив, аз със сигурност ще съм сред хората, 
които ще празнуват, ако през септември тази година Варна бъде избрана, 
но ако бъде избрана защото е показала, че е Европейска столица на 
културата, а не ако бъде избрана предрешена като Европейска столица на 
културата. Повод да се възползвам от правото си да се изкажа на тази 
сесия на общинския съвет във Варна е, че аз категорично възразявам срещу 
номинацията на покойния Великопреславски митрополит Кирил за 
носител на голямата награда „Варна“ за 2013 г. Мотивите за възраженията 
ми са процедурни и морални. Бегло ще отбележа факта, че в Статута за 
награди „Варна“ за ярки постижения в областта на културата поместен на 
сайта на община Варна не е същия, по който работи журито за 
присъждането на наградата. И по стандартите между институциите и 
местната и държавната власт в демократичните страни, това е заблуда или 
поне показано липса на прозрачност. На базата на един от тези огледални 



статути е взето решението за номинацията на покойния митрополит Кирил 
за голяма награда „Варна“. Сега приемам, че журито и комисията „Култура 
и духовно развитие“ към общинския съвет са работили по статут приет с 
решение от заседание на общинския съвет да речем на 20.02.2013 г. 
Документираните факти около тази номинация на покойния митрополит 
Кирил сочат следното – според чл. 1, ал. 2 от статута голямата награда 
„Варна“ може да бъде присъдена за цялостно творчество и изключителни 
постижения и принос в националната култура на творец, живял и творил 
във Варна. Основното наследство на митрополит Кирил обаче не го 
определя като творец по смисъла на този статут. През 2003 г. е излязъл 
сборника „Принос на руската православна църква за освобождението на 
България от турско робство 76 – 78 г.“ и този сборник е твърде далече от 
литературата, тъй като включва доклади на митрополит Кирил внесени на 
конференции, на които той е участвал. Втората книга, която е написал като 
автор е историческата студия „Подвигът на болярът на полковник Николай 
Киреев и освобождението на България“. Трета книга няма. Последния труд 
на покойния митрополит Кирил е настолен православен календар. Искам 
само да ви покажа как изглежда писменото наследство – това е първият от 
трите тома на варненския Великопреславски митрополит Симеон. Това, за 
което говорим на митрополит Кирил е нещо съвсем различно. Според чл. 
2, ал. 3 на статута предложенията за отличаване а награда „Варна“ се 
отправят най-късно до 31.03. на текущата година. До тази дата обаче в 
деловодството на общинския съвет във Варна не е издаден входящ номер 
на нито един документ съдържащ предложение за номинирането на 
митрополит Кирил с награда „Варна“. Според същите чл. 2 и ал. 3, 
членовете на журито могат да правят мотивирани предложения и по време 
на заседанията си. Тези предложения обаче се отбелязват задължително в 
протоколите. Това е цитат. В протоколите от заседанията на журито 
подобно предложение не е отразено и … 

 
Иван ЛУКОВ 
Само, г-н Спасов. Да Ви помоля малко по-кратко, защото и 

съветниците вече искат и по правилник … Разбирам Ви напълно, но по-
кратко ако може. … Много ви моля, да не влизаме в диалогов режим. 
Имаше проведени комисии, имаше решението на тези комисии, решението 
на журито беше поставено на сайта, в медиите беше оповестено, имаше 
достатъчно време това да се коментира. Много ви моля да не нарушаваме 
правилника. Благодаря. Заповядайте. 

 
Спас СПАСОВ 
С колко време разполагам още, г-н Луков? .. Няма време. Добре, 

съжалявам, ако съм отегчил уважаемите общински съветници с това, което 
казвам. Затова ще бъда много кратък от тук нататък. Ще кажа само, че от 
протокола на заседанието от 14.04. след предложението за удостояване с 



награда „Варна“ под номер 16 е посочен, цитирам „предложение от съюза 
на тракийските дружества в България за варненския Великопреславски 
митрополит“, като има и мотив в този текст, но в протокола няма. И 
единствения документ постъпил в деловодството на общинския съвет от 
името на тракийските дружества в България носи дата 08.04., т.е. осем дни 
след крайната дата определена в статута. Н а всичко от горе той 
представлява и искане за удостояване на покойния митрополит Кирил със 
звание „Почетен гражданин на Варна“, а не с награда „Варна“. Ще съкратя 
всичко останало, което исках да ви кажа, защото то е морални 
съображения срещу тази кандидатура – те са наистина най-важните, 
защото аз като журналист имам един принцип, според който не питай кое е 
законно или незаконно, а кое е морално или неморално, защото и 
робството някога е било законно. Но искам да ви кажа, че подобни почести 
и награди дават модел за подражание и посочват пример, който трябва да 
бъде следван. Митрополит Кирил не е сред тези примери и аз не бих искал 
да губя времето ви, отново на една следваща сесия, за да ви призова да не 
гласувате и за присъждането му на званието „Почетен гражданин на 
Варна“. Митрополит Кирил заслужава прошка – не награда, а Варна е град, 
в който живеят достойни, интелигентни, талантливи и модерни хора – 
открийте ги, изберете ги и наградете тях. Благодаря ви.        

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Г-жа Стойнова поиска думата. 
 
Даниела СТОЙНОВА 
Искам да кажа, че и за мен моралните съображения са най-важни, 

защото изреждането на регистрации и докладни може би има значение .. 
Да, да. Недейте ме прекъсва, аз никога не съм прекъсвала. Значи, до този 
момент, понеже много добре познавам Спас Спасов, били сме съученици и 
смея да твърдя, че споделяме и еднакви обществени и политически 
възгледи, но съм много неприятно изненадана от това, което тук сега се 
организира, защото това е една организирана акция и то точно срещу 
човек, който вече го няма. Може би, ако той беше жив и здрав, и можеше 
да се защити това би имало друг привкус. Мисля, че няма да коментирам 
до колко е морално това, това ще тежи на съвестта които го правят. Искам 
да кажа, че аз на времето като заместник – председател на СДС, като два 
мандата общински съветник съм имала полемики с варненския 
Великопреславски митрополит Кирил по тези поводи – включително и за 
досиетата и за държавна сигурност, защото това тук не се каза, но знам че 
това се имаше предвид. Мисля обаче, че един човек, който вече го няма на 
този свят и който е с доказан принос, тук не говоря какви книги имал, не 
сме регистратори да гледаме доклади ли са или не. Тук говорим за друго, 
че по време .. Сега ще кажа за какво, че по време на неговата дейност, 
може би тези които тук са го внесли не знаят, но лично аз съм следила така 



много точно какво се прави – той възстанови, ремонтира и изгради толкова 
храмове и манастири на територията на метрополията, на територията на 
епархията, че дори само това да беше направил би следвало да получи 
награда на варненци. Призовавам да не се ровите в паметта му и да му 
отдадем необходимата почит. А иначе кой заслужава прошка само Господ 
знае. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви.  
 
Веселина САВОВА 
Уважаеми общински съветници, ще си позволя само да акцентирам 

върху нещо, което вие би трябвало да промените от тук нататък. Едно 
основание има г-н Спасов, че има нарушаване на правила. Ако вие тези 
правила не ги нарушавате тук съвсем спокойно ще можем да говорим 
открито за позиции и ясно да защитаваме тези. Когато говорим обаче за 
митрополит Кирил аз искам да подчертая нещо друго – той трябва да бъде 
„Почетен гражданин на Варна“, защото това което е постигнал е много 
повече от всички митрополити в страната. Това, което той постигна е, че в 
неговата епархия свободно миряни, свещеници и митрополит обсъждат 
неща и изразяват позиции. Бъдете сигурни, че това нещо не се случва 
навсякъде. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Колеги, ако няма …  
 
Вълчо ДРУМЕВ 
Бях два мандата и тракийски съветник по време на дядо Кирил, 

когато беше варненски Великопреславски митрополит. Искам да поздравя 
общинския съвет с избора за голямата награда на „Варна“. Мога да кажа, 
че общинския съвет импонира на гражданското общество във Варна, което 
вие бяхте свидетели, когато се избираше новия митрополит, че гражданите 
на Варна включително разбира се и общинския съвет, проявиха голяма 
активност, защото не са безразлични към православната вяра. Още веднъж 
ви поздравявам за това, че вие направихте един много добър избор и като 
епархийски съветник наистина мога да потвърдя думите и на г-жа Савова и 
на Даниела. Така че дядо Кирил беше една светла личност, който освен 
своето творчество, той като доктор на науките направи достатъчно, за да 
може да стигне до сърцата на тези, които искат да четат. И в библията 
пише – който има очи ще види, който има уши ще чуе. Той беше близък до 
всеки един, ако щете даже пред младите хора в залата, и в спорта, играеше 
и тенис, играеше и футбол. Дядо беше навсякъде. Дядо беше това, което 
искаха всички хора, по-близо църквата до миряните. И още веднъж 
благодаря на всички общински съветници, които не обръщат внимание на 



другите думи. Да е светла паметта и още веднъж, благодаря. Ако мога да 
си позволя от всички граждани на Варна, които след неговата кончина 
имаха едно отношение, защото те искаха подобен митрополит да ръководи 
духовния живот във Варна. Благодаря ви още веднъж, чест ви прави.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-жа Карапетян.  
 
Марина КРАПЕТЯН 
Тъй като считам, че целия този дебат в един момент на мен ми звучи 

прекалено недостойно и не в унисон с днешната сесия, предлагам 
прекратяване на разискванията.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Постъпило е предложение за прекратяване на 

разискванията. В режим на гласуване сме, колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 1; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За тук присъстващите само да разясня – когато постъпи процедурно 

предложение се подлага веднага на гласуване. Преди това предложение 
нямаше никакви други заявени искания за изказване. Благодаря. 
Решението се приема с 30 гласа за прекратяване на дебатите. .. И Петър 
Липчев – „за“. .. Г-н Тонев. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н председател, аз също си бях вдигнал ръката за да се изкажа 

преди Вие да обявите и преди да се изкаже г-жа Карапетян.  
 
Иван ЛУКОВ 
Извинявайте, не Ви видях. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Приемам Ви извинението. Аз щях да предложа също прекратяване на 

гласуванията, но преди това исках да кажа няколко добри думи в паметна 
дядо Кирил. Защото трябва да отчитаме, че ние преди всичко сме и 
християни. Ужасно нехристиянско ми се вижда в момента и предвид на 
светлата му памет да се говорят такива неща, които съжалявам, че ги чух 
по отношение на него в тази зала. Къде остана християнското за 
починалите – или добро, или нищо. В случая това бяха изключително 
нехристиянски изказвания на бих ги казал миряни, които категорично не 
ги подкрепям. И само да кажа и дребния факт – не знам колко от колегите 



общински съветници знаят, че нашият манастир в Атон е спасен 
благодарение на дядо Кирил. 

 
Даниела ДИМОВА 
Знаем, за това сме подкрепили това предложение.  
 
Иван ЛУКОВ 
Да, благодаря Ви г-н Тонев. Извинявайте, че не Ви видях, когато сте 

поискали думата за изказване. Колеги, преминаваме към гласуване на така 
изчетените предложения за награди „Варна“. В режим на гласуване сме. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1507-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 1 и чл. 6, ал. 8 от Статут за присъждане на награди „Варна” за 
ярки постижения в областта на културата, Общински съвет – Варна 
утвърждава решението от 30 април 2014 г. на Журито за удостояване с 
Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта 
на културата за 2014 г. на следните творци и творчески колективи: 

 
ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 

 
Кирил Варненски и Великопреславски /светско име Богомил 

Петров Ковачев/ – висш български православен духовник, Варненски и 
Великопреславски митрополит (посмъртно) за неговата 
научноизследователска и духовно - просветна дейност. 

 
І. ЛИТЕРАТУРА 

 
Иван Георгиев Ставрев - за стихосбирката му „Наутилус”. 
  

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 
 
Марина Александровна Русева /Варенцова/ - за участие в 

множество изложби и престижни международни форуми за 2013 г.   
ІІІ. ТЕАТЪР 

 
1. проф. Пламен Маринов Марков – Главен режисьор на 

Драматичен театър „Стоян Бъчваров” ТМПЦ – Варна, за спектакъла 
„Ревизор”, реализиран през ноември 2013г.  

2. Биляна Атанасова Стоева – актриса - за ролята на Ремей в 
спектакъла „Канкун” от Жорди Галсеран, реж. Стилиян Петров, 
реализиран през септември 2013г. 



3. Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ 
Варна, реализирал спектакъла „Канкун” от Жорди Галсеран, реж. Стилиян 
Петров, септември 2013г., за високи художествени постижения в 
театралното изкуство. 

                                                
ІV. МУЗИКА 

 
Юри Димитров Стойков – за активна творческа дейност през 2013 

г. и музиката към филма „Да опитаме отново“. 
  

V. ОПЕРА 
(изпълнителско изкуство). 
 
Колективите на Държавна опера - ТМПЦ Варна за реализирани 

през 2013 г. на концерти и спектакли, адресирани към младежката 
аудитория. 

 
VІ. ТАНЦ 

 
Няма номинации. 
 

VІІ. КИНО 
 
Няма номинации. 
 

VІІІ. АРХИТЕКТУРА 
 
арх. Виолета Ивайлова Горанова за постижения в интериорния 

дизайн през 2013 г. 
 

ІХ. ЖУРНАЛИСТИКА 
 
1. БНР – Радио Варна - колективна награда за отстояването на 

високи професионални стандарти в журналистиката и утвърждаването на 
обществената медия като културна институция. 

2. Бистра Пенчева Варнева – за принос към популяризирането на 
Варна в поредица от предавания и документални филми „Туризмът“, 
излъчван по БНТ 2 и БНТ свят. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря ви колеги. 



 
Иван ЛУКОВ 
Така. Таня Парушева – „за“.  
Преминаваме към точка трета.   
 

  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Наука и образование” относно: 
(1) – присъждане на  награда „Варна” в сферата на науката и 

висшето образование за 2014 г. 
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2014 г.   
 

Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“ 
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на председателя на постоянна комисия „Наука и 

образование“, г-н Славов.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1508-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл. 

2.7 и чл. 3.11 от Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето 
образование, Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в 
сферата на науката и висшето образование за 2014 г., както следва: 

 
I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 
ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ХИНЕВ, Д.М. – за 

цялостната му научно-изследователска преподавателска и лечебна дейност 
и за публикувания монографичен труд „Хирургично лечение на 
простатния карцином”. 

Предложения от Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – 
Варна, и МБАЛ „Света Марина – Варна“ ЕАД. 

  
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 
КОЛЕКТИВЪТ НА ЦИКЛОТРОНЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ 

„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД С РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р ПАВЕЛ 
БОЧЕВ Д.М. - за осигуряването на въвеждането на непозната за 
българските условия уникална технология и за разработването на 
специфичните методики , необходими за работа с нова апаратура. 



Предложения от Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – 
Варна, и МБАЛ „Света Марина“ – Варна, ЕАД. 

  
II. ПРИРОДНИ НАУКИ 

 
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ТРАЯН КОНСТАНТИНОВ ТРАЯНОВ – за 

заслуги в областта на океанографските измервания и инструменти, 
подводни изследвания, технологии и патенти. 

Предложение от Института по рибни ресурси – Варна. 
 
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С РЪКОВОДИТЕЛ ДОЦ. Д-Р ОРЛИН 

ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ за научно-приложния проект 
„MARINGEOHAZARD –BLACK SEA EARLI-WARNING SYSTEM“ - 
„Инсталиране и въвеждане в експлоатация на основните компоненти на 
регионална система за ранно предупреждение от морски геокатастрофални 
опасности по българо-румънската крайбрежна зона”. Изпълненията на 
проекта е част от изграждането на Глобалната наблюдателна мрежа за 
природни бедствия”. 

Предложение от Института по Океанология – БАН. 
 

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ: 
 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 
ПРОФ. Д. И. Н. ИВАН ДИНЕВ РУСЕВ – съавтор на книгата 

„История за Варна“, част 2 Варна през ХV –XIX век. 
Предложение от НЧ „Стара Варна”. 
 
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
ПРОЕКТЕН ЕКИП С РЪКОВОДИТЕЛИ ПРОФ. Д.ИК.Н. АННА 

НЕДЯЛКОВА – ПРЕЗИДЕНТ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ И 
КАПИТАН I РАНГ ПРОФ. Д. В. Н. БОЯН МЕДНИКАРОВ – 
НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ за разработването и 
реализирането на първия в България Алианс „Международна икономика, 
бизнес и политика“. 

Предложение от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 
 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 
ВАСИЛ МИНЧЕВ РАЙКОВ – за написване и издаване на учебник 

„Бойно използване на противоподводното оръжие“. 
Предложение от ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“. 



 
ПРОФ. Д-Р АРХ. ЛЮБЕН ЯНКОВ СИВРЕВ - за постижения му в 

научната и преподавателска дейност и като автор на поредица от 
монографии в областта на общественото обслужване в промишлените 
предприятия и територии. 

Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 
 
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 
Няма номинации. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря ви. 
 
1509-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4 

от раздел ІІ ”Общи положения” и чл. 9 от раздел IV „Процедура за 
номиниране” от Статут за награда „Варна” в системата на предучилищното 
и училищното образование, Общински съвет – Варна присъжда награда 
„Варна” в системата на предучилищното и училищното образование за 
2014 г., както следва: 

 
І. “Ученик на годината” в областта на общообразователната 

подготовка: 
 
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ - ученик от ХII клас в МГ„Д-р 

Петър Берон“, участник в националния ни отбор по математика; носител 
на сребърен медал от международната математическа олимпиада в Санта 
Марта, Колумбия – за изключителните му успехи в международни и 
национални състезания по математика. 

 
ІІ. “Ученик на годината” в областта на професионалната 

подготовка: 
Няма номинации.  
 
ІІІ. “Учител на годината” в областта на предучилищното 

образование: 
МАРИЯ АПОСТОЛОВА БИНЕВА – старши учител по спортна 

подготовка (плуване) в ОДЗ № 3 “Делфинче“ - за заслугите й за 
адаптирането и прилагането във водна среда на методиката за 



психомоторна дейност, за въвеждане на иновативни практики в 
обучението по плуване в ранна предучилищна възраст, за мотивиране на 
децата за първи стъпки в  синхронното плуване. 

 
ІV. “Учител на годината” в областта на обслужващите звена: 
 
ВЕСЕЛКА СИДЕРОВА РАДЕВА - учител в НАОП “Николай 

Коперник“ – за изключителния й принос за успехите на варненските 
ученици в международните  конкурси на НАСА, за завоюването на 
голямата награда, както и първото място в международния конкурс на 
НАСА за изследване на астероиди и разработка на космически колонии с 
проекта „Космическа колония ДАФНЕ“. 

 
V.“Учител на годината” в областта на основното образование: 
Няма номинации.  
 
VІ.“Учител на годината” в областта на средното образование: 

 
ЖЕЧКО ТЕНЕВ ТЕНЕВ - учител в СОУ за ДНЗ “Проф. д-р. Иван 

Шишманов“, ръководител на хора и оркестъра в СОУ за ДНЗ “Проф. д-р. 
Иван Шишманов“ – за прилагане на нестандартни методи и подходи в 
слухово – солфежния подход към деца с увредено зрение и с множество 
увреждания, за таланта му да мотивира децата от училището да свирят на 
тамбура, гъдулка, мандолина, гайда, кавал, контрабас, тъпан и акордеон.  

 
VІІ. “Учител на годината” в областта на професионалната 

подготовка: 
Няма номинации.  
 
VІІІ.“Колектив на годината” в областта на предучилищното 

образование: 
ЦДГ № 13 “Звездичка“ – колективът се отличава с голям творчески 

потенциал, активност и резултатност в реализирането на образователните 
и възпитателни цели, задачи и дейности, активен участник и инициатор е 
на прояви на местно, национално и международно равнище; носител на 
приза „Зелен флаг“ за участие в международните програми „Екоучилища“ 
и „Учим за гората“, за многобройните спечелени дипломи, сертификати, 
индивидуални и колективни награди от конкурси, проекти и инициативи. 

 
ІХ. “Колектив на годината” в областта на основно училищно 

образование и обслужващи звена: 
Няма номинации.  
 



Х. “Колектив на годината” в областта на средно училищно 
образование и обслужващи звена: 

ПГГСД „Николай Хайтов“ с директор Мария Георгиева - за 
успехите на учениците и учителите в намирането на мярата между 
съхраняването на българските традиции и предизвикателствата на 
съвременните европейски образователни тенденции, за прилагането на 
иновативни подходи и методи в учебно-възпитателния процес; за 
участието в международни проекти с училища от Германия, Австрия, 
Италия, Испания.  

 
Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря ви много. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, преди да закрия сесията имам удоволствието да ви поканя за 

15 мин. в стаята на общинския съвет за по чаша вино, по случай 
тържествената ни сесия.   

Поради изчерпване на дневния ред обявявам Тридесет и първото 
заседание за закрито. 

 
Славчо СЛАВОВ 
Едно малко съобщение – във връзка с номинациите за награда 

„Варна“ на 22-ри в 11:00 ч. в тази сграда, каним всички общински 
съветници за номинирането и награждаването. Благодаря ви.  

 
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                ВАРНА 
 

                           _______________ /ИВАН ЛУКОВ/ 
 
ИЗГОТВИЛ Н-К СЕКТОР „КОбС”   
  
________________/Ю. ПЕТКОВА/    
                    
                                                       СЪГЛАСУВАЛ 
 

                                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


