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Средната им възраст е 40 - 45 години професията, интерес Той посочи също, че 
има и у директорите в известен смисъл се 

учители. Моята борба спортни училищни сериозно за изграждане 
е това да се прави само площадки. Училище· на физкултурни сало-

СТАВРИ ТАРГОВ ране. Това съобщи в да назначават млади губи нишката между. от специалисти. Защо, ,,Димчо Дебелянов" ще ни. Надявам се това да 
А""""-''="""�.,,.,,..,..,.,.,.-,ч,н,,.,�'-'"""""""""'"",._,_.,,_--.,,.,,,�-- сутрешния: блок на тв кадри. Така си осигу- физическото възпита-

Средната възраст на „Черно море" с водещ ряват повече свежест ние и спорта от детска' 
учителите по физиче- Магдалена Петрова в учебния процес. Про- та градини през начал-
ско възпитание във Иван Иванов, старши блемът е, че младите ния курс (I IV клас) 
Варненска област е 40- експерт по физическо новозавършили r{адри до прогимназиалния 
45 г9дини. Тя е доста възпитание и спорт идват с някои пропус- ета-п (V -� VII клас). 
голяма и на повечето към РУО Варна. Ра- ки в образованието и Причината е, че при 
от доайените в про- достното е, че все по-· нашата политика е да малките ученици ча-
фесията им предстои вече млади висшисти ги подпомагаме, каз_а совете по физическо 
скорошно пенс:ион:и- проявяват интерес към още Иванов. се водят от начални 

превозва"LIИ 
на протест срещу промените акрон" " 

Рестриктивните мерки ни обричат на фалит, категорични са те 

РАДОСЛАВА 
ХРИСТОВА 

Международни пре
возвачи се събраха. с 
камионите си на мирен 
протест на АМ „Хемус" 
във Варна. Те се обяви
ха против новите евро
пейски правила, кои
то задължават на три 
седмици да се връщат 
в България, а задъл
жителните· почивки да 
стават в хотел, а не в 
кабината на камиона. 
Протестът се провеж-
да в няколко града на ВЪВ ВАРНАМЕЖДУНАРОДНИТЕ ШОФЬОРИ НАПРАВИХА КОЛОНА
страната с цел европей- ОТ НАД 40 _КАМИОНА по АМ „Хемус". 
ските лидери, които са в 
.София, да видят и чуят момента той се обсъжда 
техните искания. 

Във Варна междуна
родните шофьори на-

правиха колона от над 
40 КШ\/fиона по АМ „Хе
мус". Те протестираха 
срещу така наречените 
промени на Макрон'. 
Част от тях на прак
тика са ограничения 
за тежкотоварните ка
·миони, обясниха недо
волните. Те добавиха,
че промените целят
по-скоро дискримина
ция на превозвачите от
Източна Европа. Те за
сягат както български
те превозвачи, така и
тези от други държави
от Централна и Източ
на Европа, свързани с
т.нар. Мобилен пакет. В

на европейско ниво и 
предвижда шофьорите 
да се прибират до род� 

Снимки ПЛАМЕН ГУТИНОВ 
но:го си място на всеки 
три седмици. 

Новият регшuvrент въ
вежда още ограничения 

за почивките и заплаща
нето на междуНародни
те шофьори. Превозва
чите вече няма да но
щуват в камионите си, 
а в хотели. Това, според 
протестиращите, би до
вело до масови кражби 
на стоките. 

Превозвачите са кате
горични, че рестриктив
ните мерки ще доведат 
до фалит както на меж
дУНародния транспорт, 
така и на автобусния. 
Недоволните се закани
ха, че ще продължат с 
протестите, докато не 
бъдат чути. 

(Още по темата 

·на 5 стр.)

то важно е децата не има чисто нова зал:а за стане и в другите мал-
просто да спортуват, физическо възпитание ки общини.на Варн�н-
.а да се движат и да и спорт. С огромна на- ска област, добави той. 
живеят активно чрез дежда чакам и дали Темата на предаване-
физическото възпита- училище „Найден Ге- то бе „Неглижира ли се 
ние и извънучебните ров", в което учат 1200 физичесr{ото възпита-
инициативи, каза още. деца, ще има подходящ ние на подрастващите 
експертът. физкултурен салон, у нас": А поводът бе 

Той похвали общи- · призна Иванов.В общи- Денят на българския 
на Варна за 10-те нови на Аврен също мислят спорт - 17. май. 

Мобилен пункт във Варна 
приема опасни отпадъци от бита 

Мобилен събирате- ци, които гражданите 
ленnункт·щеприема за ще могат да предават, 
безвъзмездно обезвреж- са: лекарства с изтекъл 
дане опасни отпадъци срок на годност; живач
от домакинствата. В нитермометрииж:ивак; 
дните до 19 май пунктът почистващи препарати, 
ще бъдат разположен в дезинфектанти, белина, 
определени точки във препарати за растител
всеки район в града, на защита и борба с 
съобщих:а от дирекция вредители, киселини, 
,,Инженерна инфра- основи и реактиви; за
структура и благоус- мърсени опаковки, съ
трояване" към общи- държащи остатъци от 
на Варна. Следващите опасни .вещества или 
дати, на които ще могат замърсени с опасни ве
да се предават опасни щества; бои, политури 
отпадъци, са от 18 до 21 и лакове, праймери и 
ЮЛИ И ОТ 26 ДО 29 септем- разредители за боя, тер
ври. Видовете отшiдъ- пентин, лепила. 

Разполагането на мо
билните пунктове ще 
става по следния гра
фик: 

18 май 
- От 9 до 12,45 ч. - пар

кинга до газостанцията 
на ул, ,,Вяра" срещу бл, 
138, район „Младост" 

- От 13,45 до 17,30 ч.
- паркинга до „Супер-.
маркет 5" срещу бл. 302,
район „Вл. Варненчик:'

19MaI1 
-От 9 до14ч.-паркин

га до сградата на общи
на Варна-до бариерата, 
в близост до бул. ,, Осми 
приморски полк" 
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ОБЩИНА 
ВАРНА 
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Преnис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ № 30 
от заседание, nроведено на 16.05.2018 г. no 
точка nърва от дневния ред ОТНОСНО: Раз
глеждане налредложения за решения от ПК 
,,Култура и духовно развитие" относно: nри
съждане на Голяма награда „Варна" и награ
да „Варна" за ярки n6стижения в областта.на 
културата за_2018г. 

Докл.: Даниела Димова -
Председател на ПК„КДР" 

Общински съвет - Варна ripиe следното 
РЕШЕНИЕ: 

1218-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. бит. 23 
от Закона за местното самоуnравление и 
местната администрация, във връзка с чл. 1 
и чл. 6, ал. 8 от Статут за nрисъждане на на
.rрада "Варна" за ярки nостижения в облас
тта н.� културата,.Общински съвет - Варна 
утвърждава решението от 19 аnрил 2018 г. 
на Журито за удостояване с Голяма награда 
,,Варна" и награда "Варна" за ярки nостиже
ния в областта на .културата за 2018 г. на 
следните творци и творчески колективи: 

ГОЛЯМА НАГРАДА„ВАРНА": 

Валери Петров· Станков - за цялостно 
творчество, с доказан nринос в областта на 
nоезията. 

!.ЛИТЕРАТУРА 

Паюю Кирилов Анчев:.. за издаденото ли
. тературно - критическо изследване"В зона

та на разnада" (романите на Ф. М. Достоев-
ски). 

11. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

Пламен Петков Аврамов - за nредставяне 
на юбилейната му изложба за скулnтура и 
рисунка nрез 2017 г. в Градска художествена 
галерия„Борис Георгиев". 

Ш.ТЕАТЪР 

1. Симеон Стефанов Лютаков - за забеле
жителното му nредставяне в ролята на nо
лицая Давид в„ Едноокият цар" от Марк Кре
ует, включително и на два международни 
фестивала в Сърбия и Черна гора. 
i Цветина Петрова Иванова -за блестящо 
изnълнение в nремиерната за България no-

становка "Влюбеният Шексnир" от Ли Хол в 
ролите на Виола/Кент/Ромео/Жулиета . 

IV.МУЗИКА

1. Духов оркестър на Военноморските си
ли на Република България с диригенти ка
nитан 111 ранг Мирослав Якимов Трифонов и 
каnитан - лейтенант Георги Емилов Зайра
нов - оркестърът имаJЗ4 - годишна исто
рия, всяко тяхно участие в тържество и съ-.
битие nредава особена значителност и вну-
шителност. 
2. Константин Георгиев Джамбазов - му: 
зикант, комnозитор и nродуцент, с изключи
телни nостижения в областта на музиката. 

V.ОПЕРА

(изnълнителско·изкуство). 
Балетния състав на Държавна onepa, ТМПЦ 
-Варна� за екиnа, реализирал балета" Лебе
дово езеро".с хореограф Светлана Тоншева. 

Vi.TAHЦ 

1. Милена Петрова _Попова - хореограф, 
nедагоr и ръководител на балет „Мелади'; 
които са сnечелили редица награди и номи
нация за Световна танцова куnа .. 
.2. Академичният танцов театър „Черно
ризецХрабър�' с художествен ръководител. 
nроф. Петър Ангелов - за постижения в тан-' 
цовото изкуство. 

Vil.KИHO 

Екипът на БНТ Варна - за документалния 
филм ,,О коло света 'за 202 дни'; сценарист 
Бистра Варнева, оператор Георги Христов, 
комnютърен монтаж инж. Светлана Николо
ва, режисьор Мариета Бобева, nосветен на 
околосветското nлаване на варненския мо
реnлавател каn. Георги Георгиев с яхтата 
,,Кор Карали". 

VШ. АРХИТЕКТУРА 
Няма номинации. 

iX. ЖУРНАЛИСТИКА 

Емилиян Димитров Ялъмов - за висок 
nрофесионализъм и отразяване на култур
ния 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 
-nроцесуален кодекс Общински съвет-Ва
рна доnуска nредварително изnълнение на
решението, тъй като от закъснението на из
nълнението може да nоследва ·значителна 
или трудно nоnравима вреда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА 
ТОДОР БАЛАБАНОВ 


