
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 30 

 
Тридесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 16.05.2018 г. (сряда) от 10:00 ч. до 10:40 ч. 

 

Присъстват 45 общински съветника, отсъстват: 

Божидар ЧАПАРОВ 

Данаил ПАПАЗОВ 

Димитър КОЛЕВ 

Милена ГЕОРГИЕВА 

Стен ЛАЗАРОВ 

Христо БОЕВ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля да видите устройствата си, има положени 44 подписа, в 

системата – 22, вече 30 устройства. Уважаеми колеги, моля да запазите 

тишина, има ли някой проблем с устройството? Има ли нужда от 

съдействие? В системата са 38 устройства. Откривам Тридесетото 

заседание на Общински съвет – Варна. По уважителни причини от 

днешното заседание отсъстват Димитър Колев, Милена Георгиева, Стен 

Лазаров, Христо Боев и Божидар Чапаров. 

Преминаваме към разглеждане на дневния ред. Имате го изпратен, 

включва две точки. Имате думата за мнения и съображения, колеги. Не 

виждам такива, който е съгласен с така предложения ред да бъде дневен 

ред на настоящото заседание, моля да гласува. 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 

1.  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 2018 г. 

 

2.  Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование“ относно: 

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

висшето образование за 2018 г. 



(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2018 г. 

 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 

 

За протокола: Светлан Златев – „за“, Даниела Димова – „за“, Лидия 

Маринова – „за“ 

 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред, 

предложения за решения от ПК „Култура и духовно развитие“. Госпожо 

Димова, заповядайте да ни запознаете с номинираните в сферата на 

културата за награди „Варна“. 

  



І. 

 

По точка първа 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 2018 г. 

 

   Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“ 

 

Даниела ДИМОВА 

 Проекти за решения за Тридесетото заседание на Общински съвет – 

Варна от ПК „Култура и духовно развитие“: 

 Първа точка: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1 и чл. 6, ал. 8 

от Статут за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в 

областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението от 

19 април 2018 г. на Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и 

награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 2018 г. на 

следните творци и творчески колективи: 

Моля за тишина, колеги. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, моля да запазите тишина. 

 

Даниела ДИМОВА 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 

Валери Петров Станков – за цялостно творчество, с доказан принос в 

областта на поезията. 

  

І. ЛИТЕРАТУРА 

Панко Кирилов Анчев - за издаденото литературно – критическо 

изследване „В зоната на разпада“ (романите на Ф. М. Достоевски). 

 

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

Пламен Петков Аврамов – за представяне на юбилейната му изложба 

за скулптура и рисунка през 2017 г. в Градска художествена галерия 

„Борис Георгиев“.   

ІІІ. ТЕАТЪР 



1. Симеон Стефанов Лютаков – за забележителното му представяне в 

ролята на полицая Давид в „Едноокият цар“ от Марк Креует, включително 

и на два международни фестивала в Сърбия и Черна гора. 

 

2. Цветина Петрова Иванова – за блестящо изпълнение в 

премиерната за България постановка „Влюбеният Шекспир“ от Ли Хол в 

ролите на Виола/Кент/Ромео/Жулиета. 

   
                                           ІV.  МУЗИКА 

1. Духов оркестър на Военноморските сили на Република България с 

диригенти капитан III ранг Мирослав Якимов Трифонов и капитан – 

лейтенант Георги Емилов Зайранов – оркестърът има 134 – годишна 

история, всяко тяхно участие в тържество и събитие предава особена 

значителност и внушителност.  

  

2. Константин Георгиев Джамбазов – музикант, композитор и 

продуцент, с изключителни постижения в областта на музиката.   

 

                                              V. ОПЕРА 

(изпълнителско изкуство). 

Балетния състав на Държавна опера, ТМПЦ – Варна  - за екипа, 

реализирал балета „Лебедово езеро“ с хореограф Светлана Тоншева.   

  

Изчаквам колегите да си свършат разговора. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги….. 

 

Даниела ДИМОВА 

В раздел „Танц“ – една индивидуална и една групова награда: 

 

VІ. ТАНЦ 

1. Милена Петрова Попова – хореограф, педагог и ръководител на 

балет „Мелади“, които са спечелили редица награди и номинация за 

Световна танцова купа. 

 

2. Академичният танцов театър „Черноризец Храбър” с художествен 

ръководител проф. Петър Ангелов - за постижения в танцовото изкуство. 

 

VІІ. КИНО 

Екипът на БНТ Варна - за документалния филм „Около света за 202 

дни“, сценарист Бистра Варнева, оператор Георги Христов, компютърен 

монтаж инж. Светлана Николова, режисьор Мариета Бобева, посветен на 



околосветското плаване на варненския мореплавател кап. Георги Георгиев 

с яхтата „Кор Кароли“. 

       

VІІІ. АРХИТЕКТУРА 

Няма номинации. 

 

ІХ. ЖУРНАЛИСТИКА 

Емилиян Димитров Ялъмов – за висок професионализъм и 

отразяване на културния живот в Община Варна и за двата филма на БНТ 

Варна „№ 1 – туризмът“ – „Светският блясък на Варна“ и „Варна време за 

шоу“. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 

кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря Ви, госпожо Димова. Колеги, имате думата за мнения и 

съображения. Не виждам такива. Подлагам на гласуване предложението на 

председателя на комисията. Режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1218-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1 и чл. 6, ал. 8 

от Статут за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в 

областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението от 

19 април 2018 г. на Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и 

награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 2018 г. на 

следните творци и творчески колективи: 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 

Валери Петров Станков – за цялостно творчество, с доказан принос 

в областта на поезията. 

  

І. ЛИТЕРАТУРА 

 

Панко Кирилов Анчев - за издаденото литературно – критическо 

изследване „В зоната на разпада“ (романите на Ф. М. Достоевски). 

 

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 



 

Пламен Петков Аврамов – за представяне на юбилейната му 

изложба за скулптура и рисунка през 2017 г. в Градска художествена 

галерия „Борис Георгиев“.   

ІІІ. ТЕАТЪР 

 

1. Симеон Стефанов Лютаков – за забележителното му представяне 

в ролята на полицая Давид в „Едноокият цар“ от Марк Креует, 

включително и на два международни фестивала в Сърбия и Черна гора. 

 

2. Цветина Петрова Иванова – за блестящо изпълнение в 

премиерната за България постановка „Влюбеният Шекспир“ от Ли Хол в 

ролите на Виола/Кент/Ромео/Жулиета. 

   

                                           ІV.  МУЗИКА 

 

1. Духов оркестър на Военноморските сили на Република 

България с диригенти капитан III ранг Мирослав Якимов Трифонов и 

капитан – лейтенант Георги Емилов Зайранов – оркестърът има 134 – 

годишна история, всяко тяхно участие в тържество и събитие предава 

особена значителност и внушителност.  

  
2. Константин Георгиев Джамбазов – музикант, композитор и 

продуцент, с изключителни постижения в областта на музиката.   

 

                                              V. ОПЕРА 
(изпълнителско изкуство). 

 

Балетния състав на Държавна опера, ТМПЦ – Варна  - за екипа, 

реализирал балета „Лебедово езеро“ с хореограф Светлана Тоншева.   

  

VІ. ТАНЦ 

 

1. Милена Петрова Попова – хореограф, педагог и ръководител на 

балет „Мелади“, които са спечелили редица награди и номинация за 

Световна танцова купа. 

 

2. Академичният танцов театър „Черноризец Храбър” с 

художествен ръководител проф. Петър Ангелов - за постижения в 

танцовото изкуство. 

 

VІІ. КИНО 

 



Екипът на БНТ Варна - за документалния филм „Около света за 

202 дни“, сценарист Бистра Варнева, оператор Георги Христов, 

компютърен монтаж инж. Светлана Николова, режисьор Мариета Бобева, 

посветен на околосветското плаване на варненския мореплавател кап. 

Георги Георгиев с яхтата „Кор Кароли“. 

       

                                         VІІІ. АРХИТЕКТУРА 

Няма номинации. 

 

ІХ. ЖУРНАЛИСТИКА 

Емилиян Димитров Ялъмов – за висок професионализъм и 

отразяване на културния живот в Община Варна и за двата филма на БНТ 

Варна „№ 1 – туризмът“ – „Светският блясък на Варна“ и „Варна време за 

шоу“. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 

кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 

За протокола: Даниела Димова – „за“, Лидия Маринова – „за“ 

 

Честито на хората, на които присъдихме награди! 
 

Преминаваме към втора точка от дневния ред, господин Славов, 

заповядайте да ни запознаете с номинациите за награди „Варна“ в сферата 

на образованието. 

 

 

 

 

 

  



ІI. 

 

По точка втора 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 2018 г. 

(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2018 г. 
 

Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“  

 Славчо СЛАВОВ 

 Господин Председател, имам предложение анблок да ги прочета, тъй 

като са дадени, има ги в сайтовете на колегите; второ, тъй като 

информацията е доста, само да маркирам имената и предложенията откъде 

са предложени за награда, за да може евентуално да бъдем малко по-

делови. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Мнения и съображения, колеги, по процедурното предложение на 

господин Славов за гласуване анблок? Не виждам, режим на гласуване. 

 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 

За протокола: Даниела Димова – „за“, Лидия Маринова – „за“, 

Калина Пеева – „за“ 

 Заповядайте, господин Славов. 

 

 Славчо СЛАВОВ 

 Благодаря Ви.    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 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 2018 г., както следва: 

 

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 

проф. Виолетка Горанова Тачева, д.ф. - предложена от Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. 

       



КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 

Екипът на Отделение по ортопедия и травматология към УМБАЛ 

„Света Марина“ - Варна с ръководител д-р Калин Колев Михов - 

предложена от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 

Варна. 

 

II. ПРИРОДНИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА - Няма номинация. 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

Научен колектив с ръководител доц. д-р Валентина Русева Тодорова 

– предложена от Института по океанология към Българска академия на 

науките. 

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ: 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

проф. д-р Росен Николаев Николаев - предложена от Икономически 

университет – Варна. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

Научен колектив с ръководител капитан II ранг, проф. д-р Мирослав 

Йорданов Цветков - предложена от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

проф. д.т.н. Николай Филев Джагаров – предложен от ВВМУ  

„Никола Йонков Вапцаров“. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

Научен колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров 

Ковачев – предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 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 2018 г., както 

следва: 

І. „Ученик на годината” в областта  



на общообразователната подготовка 

 

Илиян Калинов Кънчев - ученик от ХII „д“ клас в III ПМГ „Академик 

Методий Попов“.  

  

ІІ. „Ученик на годината” в областта 

на професионалната подготовка 

Стефчо Димитров Христов – ученик от IХ клас в Спортно училище 

„Георги Бенковски“, национален състезател по вдигане на тежести. 

 

ІІІ. „Учител на годината” в областта 

на предучилищното образование 

Валентина Господинова Александрова - старши учител в ДГ № 34 

„Лястовичка“.  

 

ІV. „Учител на годината” в областта 

на обслужващите звена 

Няма номинации. 

 

V. „Учител на годината” в областта 

на основното образование 

Севдалина Недева Атанасова – старши учител в ОУ „Св. Св Кирил и 

Методий“.  

 

VІ. „Учител на годината” в областта 

на средното образование 

Елена Труфчева Димитрова – старши учител по информатика и 

информационни технологии в МГ „Д-р Петър Берон“.  

 

VІІ. „Учител на годината” в областта 

на професионалната подготовка 

Тодор Методиев Тодоров – старши учител по хореография в СУ 

„Елин Пелин“, гр. Варна.  

 

VІІІ. „Колектив на годината” в областта 

на предучилищното образование 

ДГ № 31 „Крилатко“ с директор Елена Янкова Ташева.  

  

ІХ. „Колектив на годината” в областта 

на основно училищно образование и обслужващи звена 

ОУ „Цар Симеон I“ с директор Стоянка Иванова Велянова.  

 

Х. „Колектив на годината” в областта 



на средно училищно образование и обслужващи звена 

 

IV Eзикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ с директор Веселина 

Йорданова Тотева.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря, господин Славов. Колеги, имате думата за мнения и 

съображения. Не виждам такива. Има желаещи от залата, заповядайте да се 

представите на микрофона. 

 

 Румен КИРОВ  

 Казвам се Румен Киров, доцент по електроснабдяване в Техническия 

университет – Варна. Техническата общност в нашия университет, а пък и  

в страната, има сериозни възражения срещу номинацията на проф. 

Джагаров за награда „Варна“. Той работи повече от 35 години в нашия 

университет и само 2 години във ВНВМУ и причините за това са  морално-

етични. Има доказано от научно жури състоящо се от трима професори, 

единият от които е член-кореспондент, плагиатство на проф. Джагаров от 

изтъкнат български учен проф. Сотиров, и двама немски изследователи. 

Документите са изпратени на сайта на Общинския съвет преди повече от 

месец. В момента са и в моите ръце. Има и редица други причини свързани 

с нарушаване на нормите, наказания и много други неща, там са записани. 

Но смятаме, че плагиатството е изключително недостойна проява и в 

никакъв случай не бива да се толерира. А с този избор всъщност, вероятно 

ще се направи това. Благодаря за вниманието, извинявайте за негативизма. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря Ви. Други мнения и съображения? Цялата тази 

информация съм я изпратил на колегите и на комисията по образование, 

разгледани са тези възражения и съответно комисията е счела, че следва да 

номинира проф. Джагаров за награда. Господин Григоров? 

 

 Григор ГРИГОРОВ 

 За да може всеки от общинските съветници да изрази конкретно към 

проф. Джагаров своето отношение, предлагам той да не бъде гласуван 

анблок, а да бъде отделно гласуван, за да може всеки все пак да изрази 

своето становище. Иначе, гласувайки анблок, ако аз съм против един 

човек, трябва да гласувам „против“ и за останалите, за които съм „за“. 



Моля да подложите това процедурно предложение на гласуване, 

независимо че взехме по-рано…. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Ние вече приехме процедура да ги гласуваме анблок, господин 

Григоров, за какво ги приемаме тези решения? 

 

 Григор ГРИГОРОВ 

 Нека да го подложим на гласуване, не виждам нищо лошо в това, 

нали? Заповядайте, господин Славов, за реплика. 

 

 Славчо СЛАВОВ 

 Благодаря. Колеги, става въпрос за  награда „Варна“ за периода от 

месец април 2017 г. до месец април 2018 г. Наградата е за едногодишния 

период, не е за преди 30 години или за преди 5 години. Така че, когато 

разглеждаме материала, ние се съобразихме  с това, че по Статута – 

можете да го видите – дадено е точно за какво и за какъв период от време. 

И в тази връзка, и Експертната комисия където имаше от 16 членна 

комисия, 14 хабилитирани лица професори и доценти, никъде нямаше 

някакви забележки свързани с предложението за господин Джагаров. 

Второто което е, когато го гледахме в комисията по наука и образование, 

също нямаше подобни предложения, дори имаше и подкрепа за господин 

Джагаров, има ги в протоколите. Не знам защо сега, след като абсолютно 

всичко процедурно е гледано, да създаваме някакъв прецедент, не мога да 

си го обясня…. Преди 30 години е бил еди-къде си, последните 5 години е 

бил във ВВМУ, предлагат го от ВВМУ…. Техническият университет, 

моите уважения, уважавам  ги изключително много, но те трябваше преди 

това, знаят че тези комисии са обявени навсякъде в сайта, да дойдат, да 

изложат техните предложения, нямаше нищо да промени нещата, т.е. щяха 

да се доизяснят. Но на сесия ние да правим подобни неща, за мен е 

нелогично. Благодаря. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря. Процедура има, господин Григоров. Режим на гласуване 

по отношение на процедурата, въпреки че пак казвам – не виждам защо 

гласуваме анблок, при положение че по всяко време може да си ги 

разделяме обратно темите… 

 

Резултати от гласуването: за – 15; против – 6; въздържали се –20; 

отсъстващи – 10, предложението не се приема.* 

 

За протокола: Даниела Димова – „въздържал се“ 

 



Ако няма други мнения и съображения, разбира се, подлагам на 

гласуване предложението на комисията по наука и образование. 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1219-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 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 2018 г., както следва: 

 

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 

проф. Виолетка Горанова Тачева, д.ф. - за научно-творчески 

постижения, преподавателска дейност в областта на езикознанието и 

общия й принос в утвърждаването на град Варна като международен 

езиков център.   

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

       

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 

Екипът на Отделение по ортопедия и травматология към 

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна с ръководител д-р Калин Колев 

Михов - за принос в развитието и прилагането на иновативни медицински 

методи и технологии в ортопедията във Варна.   

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

 

II. ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

       

Няма номинации. 
 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

Научен колектив с ръководител доц. д-р Валентина Русева 

Тодорова – за научно постижение по проект „Проучвания на състоянието 

на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно Рамкова Директива за Морска Стратегия 

(ISMEIMP)“.   



Предложение от Института по океанология към Българска академия 

на науките. 

 

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ: 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

проф. д-р Росен Николаев Николаев - за монографията му 

„Оптимизиране планирането на производствено–транспортни дейности на 

предприятието с относителни критерии“.   

Предложение от Икономически университет – Варна. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

Научен колектив с ръководител капитан II ранг, проф. д-р 

Мирослав Йорданов Цветков - за научния проект „Информационна 

система за екологичен мониторинг на морските пространства на Република 

България“.   

Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

проф. д.т.н. Николай Филев Джагаров – за забележителни, научни 

и педагогически постижения в областта на електротехниката, 

електроенергетиката и електрообзавеждането на корабите.  

Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

Научен колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Атанас 

Димитров Ковачев – декан на Архитектурен факултет  на  ВСУ 

„Черноризец Храбър” - за проект Студентска лаборатория „Варна - град 

за хората“ съвместно с община Варна.   

Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 

 

 

 

 



1220-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 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 2018 г., както 

следва: 

І. „Ученик на годината” в областта  

на общообразователната подготовка 

 

Илиян Калинов Кънчев - ученик от ХII „д“ клас в III ПМГ 

„Академик Методий Попов“. Проявява активен интерес към природните 

науки. Участва целенасочено във всички състезания по биология и химия. 

Има постигнати отлични резултати на 43-та национална олимпиада по 

биология и здравно образование, в резултат на което е включен в 

разширения национален отбор на България за участие в международна 

олимпиада по биология. 

  

ІІ. „Ученик на годината” в областта  

на професионалната подготовка 

  

Стефчо Димитров Христов – ученик от IХ клас в Спортно училище 

„Георги Бенковски“, национален състезател по вдигане на тежести.  

На Европейското първенство за кадети до 15 години в Прищина, 

Косово, 2017г., в категория 85 кг. е извоювал следните отличия: 

– двубой – IV място, 

– изтласкване – IV място, 

– изхвърляне – II място. 

 

ІІІ. „Учител на годината” в областта  

на предучилищното образование 

 

Валентина Господинова Александрова - старши учител в ДГ № 34 

„Лястовичка“. Учител с дългогодишен професионален опит, която приема 

работата си като отговорност, предизвикателство и мисия да подпомага 

свободната изява и личностното израстване на децата. Доказателство за 

това са множеството интересни инициативи и проекти, които разработва и 

реализира с децата. Ползва се с доверието и признанието на 

педагогическата и родителската общност. 

 

ІV. „Учител на годината” в областта  

на обслужващите звена 



Няма номинации. 

 

V. „Учител на годината” в областта 

на основното образование 

 

Севдалина Недева Атанасова – старши учител в ОУ „Св. Св Кирил 

и Методий“. Учител с дългогодишен професионален стаж. Ръководените 

от нея паралелки са пример за целенасочения стремеж училището да бъде 

еталон за съвременна образователна среда и толерантни взаимоотношения. 

Работата й на педагог утвърждава граждански и патриотични ценности у 

подрастващото поколение. Професионалната й отдаденост се ползва с 

признанието и обичта на ученици и родители. 

 

VІ. „Учител на годината” в областта 

на средното образование 

 

Елена Труфчева Димитрова – старши учител по информатика и 

информационни технологии в МГ „Д-р Петър Берон“. Цялостната й 

дейност като учител показва високия й професионализъм при работа с 

учениците в класни и извънкласни дейности. Възпитаниците й се 

представят отлично и са спечелили голям брой златни, сребърни и 

бронзови медали от национални и международни състезания по 

информатика. 

 

VІІ. „Учител на годината” в областта 

на професионалната подготовка 

 

Тодор Методиев Тодоров – старши учител по хореография в СУ 

„Елин Пелин“. Учител с много добра научна, методическа и педагогическа 

подготовка. Ръководител е на художествено-творческия танцов състав на 

СУ „Елин Пелин“. Учениците му са спечелили многобройни отличия от 

международни и национални конкурси. 

 

VІІІ. „Колектив на годината” в областта 

на предучилищното образование 

 

ДГ № 31 „Крилатко“ с директор Елена Янкова Ташева. 
Колективът се отличава с висок професионализъм, новаторство и 

инициативност. Прилага оригинални и нестандартни образователни 

стратегии. Взаимодейства си активно с неправителствени организации, 

което е залог за устойчиво развитие, гражданска позиция и просперитет. 

Екипът притежава сертификати, грамоти и награди от различни конкурси, 

състезания и фестивали. 



ІХ. „Колектив на годината” в областта 

на основно училищно образование и обслужващи звена 

 

ОУ „Цар Симеон I“ с директор Стоянка Иванова Велянова. 

Педагогическият екип е с утвърден висок професионализъм и обществен 

авторитет, които се дължат на иновативното обучение и високите 

резултати в учебната и извънкласна дейност. Стремежът за постигане на 

високи резултати в образователно – възпитателния процес, съчетан с 

амбициозност и упоритост на целия колектив, са причината за 

множеството високи постижения на ученици и учители в олимпиади, 

състезания и конкурси. Доказателство за това са многобройните спечелени 

отличия. 

 

Х. „Колектив на годината” в областта 

на средно училищно образование и обслужващи звена 

 

IV Eзикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ с директор 

Веселина Йорданова Тотева. 60 години история и признание! Безспорен 

атестат за професионализма на педагогическия екип са блестящите 

резултати на възпитаниците на гимназията от участия в редица 

международни, национални конкурси и олимпиади.   

 Заслужена гордост и признание е персоналната награда на 

директора, удостоен с указ на Президента на Франция със званието 

„Кавалер на националния орден за заслуги“.   

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 

За протокола: Мартин Андонов – „за“, Даниела Димова – „за“, Лидия 

Маринова – „за“, Ганчо Ганев – „за“ 

Доктор Митковски, заповядайте. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Тъй като гласувах „въздържал се“, нямам право на обяснение на 

отрицателен вот. Но искам специално да се извиня на колегите си от 

Отделението по ортопедия и травматология на „Света Марина“, но по 

причина че господин Джагаров фигурираше в този списък, нямаше как да 

подкрепя и тяхната номинация. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Можеше да направите предложение, д-р Митковски, още в началото, 

да не се гласуват анблок. Аз не чух кой знае какво от това изказване, което 

направихте… 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Не знаех тези неща, аз с господин Джагаров съм бил…. Е как да не 

чухте, аз чух много важни неща. И понеже е за хора, които се занимават с 

наука, е много важно това нещо, така че нека да не се отклоняваме. 

Извинявам се на колегите от отделението по ортопедия в „Света Марина“, 

напълно подкрепям тяхната номинация, но нямаше как да гласувам… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ще Ви поканим на връчването на наградите, за да изразите 

подкрепата си лично, д-р Митковски.  

Уважаеми колеги, честитя на наградените, все пак.  

Поради изчерпване на дневния ред, закривам Тридесетото заседание 

на Общински съвет – Варна и ви пожелавам приятен ден! 

 

* 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. Д. СТЕФАНОВА/ 

 


