П Р О Т О К О Л
№ 40
Четиридесетото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 15.05.2019 г. (сряда) от 09:30 ч. до 10:30 ч.
Присъстват 40 общински съветника, отсъстват:
Божидар ЧАПАРОВ
Бонка БАНКОВА
Григор ГРИГОРОВ
Данаил ПАПАЗОВ
Димитър КАРБОВ
Ивайло МИТКОВСКИ
Костадин КОСТАДИНОВ
Красен ИВАНОВ
Милена ГЕОРГИЕВА
Надя ГЕОРГИЕВА
Чавдар ТРИФОНОВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, уведомявам ви, че по уважителни причини от днешното
заседание отсъстват – Бонка Банкова, Григор Григоров, Димитър Карбов,
Ивайло Митковски, Костадин Костадинов, Милена Георгиева, Надя
Георгиева, Чавдар Трифонов, Божидар Чапаров и Красен Иванов.
Преминаваме към разглеждане на предварително обявения проект за
дневен ред, двете точки: предложения за присъждане на Голяма награда
„Варна“ в областта на културата и съответно Голяма награда „Варна“ в
сферата на науката и висшето образование за 2019 г. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН

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 2019 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 2019 г.
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на
предучилищното и училищното образование за 2019 г.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 16, предложението се приема.*
За протокола: Антоан Влаев – „за“, Станислав Иванов – „за“,
Добромир Джиков – „за“, Светлан Златев – „за“, Любомир Роев – „за“.
Преминаваме към точка първа от днешното заседание „Разглеждане
на предложения за решения от ПК „Култура и духовно развитие“. Госпожо
Димова, заповядайте да ни запознаете с предложенията за решения.

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 2019 г.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“
Даниела ДИМОВА
Уважаеми колеги, на днешното четиридесето заседание на
Общински съвет – Варна имам удоволствието да ви прочета одобрените
награди от ПК „Култура и духовно развитие“ относно присъждане на
Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта
на културата за 2019 г. ПК по култура и духовно развитие дава
положително становище решението да бъде с предварително изпълнение.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решенията, 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, 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 2019 г. на Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и
награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 2019 г. на
следните творци и творчески колективи:
ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”
Индивидуална: Гаро Левон Кешишян – световноизвестен фотографхудожник, за високи постижения и принос към българската и световна
фотография.
Хор на варненските момчета и младежи при Хорова школа „Проф.
Марин Чонев“ – Община Варна с диригент Дарина Кроснева – Стаменова –
за ярки художествено-творчески постижения и отбелязване на 50годишния юбилей на хора.
В областта на ЛИТЕРАТУРА
Ангел Христов Дюлгеров – за постижения като литературен критик с
многобройни публикации в централния и местния печат.
В раздел ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА
Школа по изкуства за деца и младежи в неравностойно положение
„Дедал“ с ръководител Дарин Димчев Сотиров – за уникалните проекти и

дръзновените идеи на младите таланти, школата се е превърнала в един от
символите на младежкото творчество в град Варна.
В областта на ТЕАТЪР
Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ - Варна - за
постановъчен екип, изпълнители и актьорски състав за постановката
„Драконът“ от Евгений Шварц на големия български режисьор Явор
Гърдев.
Веселина Методиева Михалкова – индивидуална награда за
блестящо изпълнение в премиерните постановки „Магьосническо езеро“
по А. П. Чехов и „Телефонът на мъртвеца“ от Сара Раул в ролите й на
Аркадина и г-жа Готлиб.
Пламен Владимиров Георгиев – за блестящото му превъплъщаване в
ролята на Р. Ф. (Ар Еф) Симпсън от мюзикъла „Да пееш под дъжда“ и в
ролята на Бил Лезли в „Бащи, лъжи и още нещо“ от Рей Куни.
В областта на МУЗИКА
Цигуларката Евгения Димова Паскова – старши преподавател по
цигулка в НУИ „Добри Христов“, за дългогодишна концертна дейност и
изключително успешна педагогическа такава
В областта на изпълнителското изкуство ОПЕРА
Екипът на Държавна опера към ТМПЦ – Варна – за постановъчен
екип и изпълнители - симфоничен оркестър, солисти, хор и балет на
Държавна опера – Варна за мюзикъла „Да пееш под дъжда“ по сценарий на
Бети Комдън и Адолф Грийн, с който Варна разнесе славата из цяла
България.
Индивидуална награда за Александър Димитров Мутафчийски – за
режисурата му на спектакъла „Царицата на Чардаша“ и превъплъщаването
му в множество роли на оперетния жанр не само във Варна, но и на
сцената на Националния музикален театър – София.
В областта на изпълнителско изкуство ТАНЦ
Ансамбъл за народни песни и танци „Одесос“ при ОД на МВР –
Варна с художествен ръководител Радослав Йовев Иванов – за 65годишнината на ансамбъла и представянето на традиционната българска
култура и фолклор на Варненска област по света, на високо художествено
ниво.
Любомир Петров Кацаров – за принос в развитието на балетното
изкуство и педагогическата му дейност, като един от първите солистбалетисти на варненска опера и след това педагог в Националното
училище по изкуства.
Димитричка Стоянова Кателиева – за принос към танцовото изкуство
в град Варна и специално за ползотворната й работа с младите хора в
областта на народните танци.

КИНО
„4 Френдс студио“ с творчески ръководител Мирослава Василева
Арнаудова – Евстатиева – за реализиране на проекта – класическа куклена
анимация със заглавието „Вълшебното копче“ и филма „Тайната на
Пипин“.
И една индивидуална награда за Вилиана Иванова Кръстева – за
въвеждане на нова документална постпродукция – „Репетиция“ по БНТ 2.
В областта на АРХИТЕКТУРА
арх. Тодор Димов Даскалов – за особен принос в проектирането и
реализацията на сгради паметници на културата в град Варна.
И две награди в областта ЖУРНАЛИСТИКА на:
Доно Цветков Славчев – за принос към електронните медии и 25годишнината на авторското му предаване „Може би ДА“ за българска попрок музика, което се излъчва по Радио Варна на БНР.
Виолета Микова Тончева – за постижения в журналистиката,
печатни издания с публикации и книги, в областта на литературата и
сценичните изкуства.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, госпожо Димова. Колеги, имате думата за мнения и
съображения. Господин Иванов, заповядайте.
Добрин ИВАНОВ
Ще помоля да бъда извинен от гласуването, заради конфликт на
интереси, на тази точка.
Даниела ДИМОВА
….заради роднински, тесни връзки с Александър Мутафчийски.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Изявени,
ярки имена са предложението от комисията, така че подлагам на гласуване
така изчетеното от председателя на комисията предложение. Режим на
гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1674-1. 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 2019 г. на Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и
награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 2019 г. на
следните творци и творчески колективи:
ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”:
Гаро Левон Кешишян – световноизвестен фотограф-художник, за
високи постижения и принос към българската и световна фотография.
Хор на варненските момчета и младежи при Хорова школа
„Проф. Марин Чонев“ – Община Варна с диригент Дарина Кроснева –
Стаменова – за ярки художествено-творчески постижения и отбелязване
на 50-годишния юбилей на хора.
І. ЛИТЕРАТУРА
Ангел Христов Дюлгеров – за постижения като литературен критик
с многобройни публикации в централния и местния печат.
ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА
Школа по изкуства за деца и младежи в неравностойно
положение „Дедал“ с ръководител Дарин Димчев Сотиров – за
уникалните проекти и дръзновените идеи на младите таланти, школата се е
превърнала в един от символите на младежкото творчество в град Варна.
ІІІ. ТЕАТЪР
Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ Варна - за постановъчен екип, изпълнители и актьорски състав за
постановката „Драконът“ от Евгений Шварц.
Веселина Методиева Михалкова – за блестящо изпълнение в
премиерните постановки „Магьосническо езеро“ по А. П. Чехов и
„Телефонът на мъртвеца“ от Сара Раул в ролите на Аркадина и г-жа
Готлиб.
Пламен Владимиров Георгиев – за блестящото му превъплъщаване
в ролята на Р. Ф. (Ар Еф) Симпсън от мюзикъла „Да пееш под дъжда“ и в
ролята на Бил Лезли в „Бащи, лъжи и още нещо“ от Рей Куни.
ІV. МУЗИКА
Евгения Димова Паскова – старши преподавател по цигулка в
НУИ „Добри Христов“, за дългогодишна концертна дейност и
педагогически успехи.

V. ОПЕРА
(изпълнителско изкуство).
Екипът на Държавна опера към ТМПЦ – Варна – за
постановъчен екип и изпълнители – симфоничен оркестър, солисти, хор и
балет на Държавна опера – Варна за мюзикъла „Да пееш под дъжда“ по
сценарий на Бети Комдън и Адолф Грийн.
Александър Димитров Мутафчийски – за режисурата му на
спектакъла „Царицата на Чардаша“ и превъплъщаването му в ролята на
Бони.
VІ. ТАНЦ
Ансамбъл за народни песни и танци „Одесос“ при ОД на МВР –
Варна с художествен ръководител Радослав Йовев Иванов – за 65годишнината на ансамбъла и представяне на традиционната българска
култура и фолклор на Варненска област по света, на високо художествено
ниво.
Любомир Петров Кацаров – за принос в развитието на балетното
изкуство и педагогическата му дейност (един от първите солист-балетисти
на варненска опера).
Димитричка Стоянова Кателиева – за принос към танцовото
изкуство в град Варна и работата й с младите хора.
VІІ. КИНО
„4 Френдс студио“ с творчески ръководител Мирослава
Василева Арнаудова – Евстатиева – за реализиране на проекта –
класическа куклена анимация със заглавието „Вълшебното копче“ и филма
„Тайната на Пипин“.
Вилиана Иванова Кръстева – за въвеждане на нова документална
постпродукция – „Репетиция“ по БНТ 2.
VІІІ. АРХИТЕКТУРА
арх. Тодор Димов Даскалов – за особен принос в проектирането и
реализацията на сгради паметници на културата в град Варна.
Х. ЖУРНАЛИСТИКА
Доно Цветков Славчев – за принос към електронните медии и 25годишнината на авторското му предаване „Може би ДА“ за българска попрок музика, което се излъчва по Радио Варна на БНР.

Виолета Микова Тончева – за постижения в журналистиката,
печатни издания с публикации и книги, в областта на литературата и
сценичните изкуства.
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 – 35; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 16, предложението се приема.*
За протокола: Антоан Влаев – „за“, Станислав Иванов – „за“,
Светлан Златев – „за“, Любомир Роев – „за“.
Честито на удостоените.
Благодаря, госпожо Димова.
Преминаваме към точка втора от дневния ред: Разглеждане на
предложения за решения от ПК „Наука и образование“. Господин Славов,
заповядайте, имате думата.

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 2019 г.
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на
предучилищното и училищното образование за 2019 г.
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“
Славчо СЛАВОВ
Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, имам
удоволствието в този момент да предложа за награда „Варна“ в областта и
в сферата на науката и висшето образование:
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 2019 г., както следва:
I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:
капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов – за научен проект
„Аспекти на теорията на организациите“.
Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:
Научен колектив с ръководител проф. д-р Галина Николова
Шамонина - за проект Международна квалификационна школа
„Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като
чужд“. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.
В ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
доц. д-р Йордан Радков Димитров, дм - за цялостната научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на
пневмологията и фтизиатрията. Предложениe от Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Екипът на „Център по интервенционална рентгенология“ към
УМБАЛ „Света Марина“ - Варна с ръководител д-р Чавдар Христов

Бъчваров - за принос в развитието и прилагането на иновативни
медицински методи и технологии в интервенционалната рентгенология във
Варна. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов” – Варна.
III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
проф. д-р Зоя Костова Младенова - за научно изследване
„Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в
България през периода 1990-2011г. (поглед отвътре)“. Предложение от
Икономически университет – Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Милена Тенчева
Кичекова - за Международен проект за креативни умения „Варна спагети
инженеринг“.Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.
IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
гл. ас. инж. Силвия Димитрова Кирилова - за разработката
„Алтернативен метод за оценка на коефициента, отчитащ външните
условия в индекса за енергийна ефективност на корабите“. Предложение
от Център по хидро- и аеродинамика – Варна“ към „Институт по
металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Стефан Николов
Кюлевчелиев - за разработката „Метод за предпроектно изследване на
хидродинамиката на подводен апарат при мисия в близост до свободната
водна повърхност“. Предложение от Център по хидро- и аеродинамика –
Варна“ към „Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад.
Ангел Балевски“.
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
Имате думата, колеги, за мнения и съображения по така изчетените
предложения за удостояване с награда „Варна“ в сферата на науката и
образованието. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1675-2. 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 2019 г., както следва:
I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:
капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов – за научен
проект „Аспекти на теорията на организациите“.
Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:
Научен колектив с ръководител проф. д-р Галина Николова
Шамонина – за проект Международна квалификационна школа
„Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като
чужд“.
Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.
II. ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
доц. д-р Йордан Радков Димитров, дм - за цялостната научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на
пневмологията и фтизиатрията.
Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Екипът на „Център по интервенционална рентгенология“ към
УМБАЛ „Света Марина“ - Варна с ръководител д-р Чавдар Христов
Бъчваров – за принос в развитието и прилагането на иновативни
медицински методи и технологии в интервенционалната рентгенология във
Варна.
Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов” – Варна.
III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
проф. д-р Зоя Костова Младенова - за научно изследване
„Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в
България през периода 1990-2011г. (поглед отвътре)“.
Предложение от Икономически университет – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Милена Тенчева
Кичекова - за Международен проект за креативни умения „Варна спагети
инженеринг“.
Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.
IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
гл. ас. инж. Силвия Димитрова Кирилова – за разработката
„Алтернативен метод за оценка на коефициента, отчитащ външните
условия в индекса за енергийна ефективност на корабите“.
Предложение от Център по хидро- и аеродинамика – Варна“ към
„Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел
Балевски“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Стефан Николов
Кюлевчелиев – за разработката „Метод за предпроектно изследване на
хидродинамиката на подводен апарат при мисия в близост до свободната
водна повърхност“.
Предложение от Център по хидро- и аеродинамика – Варна“ към
„Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел
Балевски“.
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 – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Светлан Златев – „за“,
Антоан Влаев – „за“.
Честито на удостоените в сферата на науката.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, господин Славов.
Славчо СЛАВОВ
Уважаеми колеги, тъй като в областта на предучилищното и
училищно образование, тази година и Експертната комисия, и комисията

по наука и образование доста се затрудниха в номинациите и затова имам
едно предложение към Общинския съвет и към вас, да допълним
фактически в Раздел „Ученик на годината“ в областта на
общообразователната подготовка, да допълним за Александър Тонев
Кръстев – ученик от 12-ти клас от Математическата гимназия, за неговите
високи постижения в областта на информатиката, математиката и
физиката. Медалист е от международни и национални състезания и
олимпиади.
Второ, предлагам в областта на „Учител на годината в
предучилищно и училищно образование“ също бяха също така почти
еднакви, затова предлагам като допълнение към тази точка да допълним с
Елена Савова Колева - главен учител в ДГ № 42 „Българче“. Доказан
професионалист с творческа прозорливост, с новаторство в нейната работа
и в работата за проявяване на проекти, изследвания и с много творческо
мислене спрямо децата.
В „Колектив на годината“ в областта на предучилищно и училищно
образование, където също изключително добри резултати има в Детска
градина № 8 „Христо Ботев“ с директор Веска Добрева Янакиева. Нейната
дейност през годините, като директор е била 34 години и през всичките
години и особено тази година, е носител на редица награди и има
значителни заслуги в образователната ни система – също предлагам за
допълнение за награда.
В областта на средното образование, основното образование поточно, в основното образование и приложените звена към номинации,
също предлагам за допълнение Основно училище „Св. Иван Рилски“ Варна с директор Димитър Василев Димитров. Всеки един от вас знае къде
се намира училище „Иван Рилски“, предимно се работи с малцинствата, с
голям хъс тази година тази година те приложиха много иновативни методи
и подходи за мотивация към тези деца и получиха изключително добри
резултати.
И на последно място предлагам към „Колектив на годината” в
областта на средното образование и Национално училище по изкуствата
„Добри Христов“, т.е. Музикалното училище с директор Йорданка
Любомирова Манева. Училището е с дългогодишна и богата история, с
многобройни национални и международни награди, както на ученици, така
и на учители, така и самият екип и аз считам, че е много наложително да
бъдат и те наградени.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Славов, това са предложения за допълнения към….
Госпожо Христова, заповядайте.

Лилия ХРИСТОВА
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и
господа общински съветници, аз подкрепям направените предложения, тъй
като всяка образователна институция е уникална за себе си. Статута се
основава на тайно гласуване при избора на всеки един от наградените, но
аз мисля, че за в бъдеще трябва да помислим как по-точно да отсяваме във
всяка една област постиженията през предходната година и мисля, че
всички, които бяха предложени са достойни за наградите, които господин
Славов изчете. Така че, като администрация, аз подкрепям предложенията.
Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на госпожа Христова. Колеги, становища по
предложението за допълнение? След което ще подложа първо
предложението на гласуване, след което ще се изчете цялото предложение
по отношение на наградите. Имате ли предложение? Ако искате, ще ги
подложим на гласуване поотделно.
Славчо СЛАВОВ
….всяко едно поотделно?
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте….., заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, единственото
което е…значи анблок едно по едно ли ще ги гласуваме, ако има такова
предложение, т.е. защото са в различни категории, доколкото ги изчете? А
ако няма, просто да гласуваме сега анблок всички да влязат по категориите
си, ако няма някой нещо против и вече оттам нататък да се изчистят
наново, защото иначе всяко едно поотделно трябва да го гласуваме в…
Тодор БАЛАБАНОВ
Всички са в една категория, а именно в сферата на образованието. Те
са две категории….
Христо АТАНАСОВ
Ясно, но отдолу са…
Тодор БАЛАБАНОВ
Това са подкатегории в едно решение…
Христо АТАНАСОВ
…подкатегории, аз затова го казвам…

Тодор БАЛАБАНОВ
Подкатегории в едно решение.
Христо АТАНАСОВ
Подкатегории, но в едно решение. Общо, или всяко едно поотделно?
Предложението ми е общо, ако има нещо такова, за да не ги четем едно по
едно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Славчо СЛАВОВ
Само едно допълнение към това… Значи, там където направихме
допълнение е в една и съща сфера, т.е…..
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, това е в сферата на образованието.
Славчо СЛАВОВ
….да, и се предлагат фактически две номинации за награда, т.е. да
бъдат двата колектива или двамата ученика и т.н.да бъдат наградени.
Понеже в Статута не е определено може ли или не може, и заради това
предлагаме. Ако ви направи впечатление в Статута на културата, там е
дадена тази възможност в една и съща сфера, примерно по двама да бъдат
наградени. Заради това именно е моето предложение именно да ги
наградим, тъй като наистина те са с изявени дарби и просто съвестно ми е
на мен лично да не бъдат наградени.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах, господин Славов, благодаря Ви. Още едно изказване има,
заповядайте.
адв. Мария ДИМИТРОВА /гражданин/
Изцяло подкрепям предложението и ще ви обясня защо. 2014-та
година се стигна до момент, в който две номинации имаше за колектив на
годината…
Тодор БАЛАБАНОВ
То е достатъчно само, че подкрепяте… Още повече, че сме в
процедура.
адв. Мария ДИМИТРОВА /гражданин/
Момент само. 2014-та година Математическата гимназия имаше
златен випуск, с осем международни и национални състезатели с медали.
И поради ограничението за един колектив, Математическата чак сега

доживя да бъде номинирана. И трябва да ви кажа, че природата тогава
плака за тези деца. С невероятното…
Тодор БАЛАБАНОВ
Сега природата ще се радва. Чудесно!
адв. Мария ДИМИТРОВА /гражданин/
….момент, и искам да ви обясня…
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, благодаря. Има процедура. Подлагам на гласуване
процедурното предложение на колегата Атанасов допълненията,
предложенията за допълнения към проекта за решение, да бъдат гласувани
анблок. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: Антоан Влаев – „за“, Станислав Иванов – „за“,
Светлан Златев – „за“
Подлагам на гласуване предложението по същество, което изчете
господин Славов, за допълнение на проекта за решение. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: Антоан Влаев – „за“, Станислав Иванов – „за“,
Светлан Златев – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Славов, моля да изчетете останалите предложения в кратце
и след това да подложим на обсъждане, съответно.
Славчо СЛАВОВ
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…..
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Славов,
номинираните.

изчетете

само

отделните

категории

и

Славчо СЛАВОВ
Да, разбрах, благодаря.
За „Ученик на годината” в областта на общообразователната
подготовка:
1. Радина Росенова Узунова - ученичка от ХII клас в Първа езикова
гимназия.
2. Александър Тонев Кръстев - ученик от ХII клас в МГ „Д-р Петър
Берон“. Това, което се допълни.
Във II-ри раздел „Ученик на годината” в областта на
професионалната подготовка: Теодор Димитров Христов – ученик от ХII
клас в Спортно училище „Георги Бенковски“,
В раздел ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното
образование: Юлияна Божимирова Ангелова – старши учител по музика в
ДГ № 18 „Чайка“ и Елена Савова Колева – главен учител в ДГ № 42
„Българче“. Доказан професионалист с творческа прозорливост и усет към
новото и нестандартното. В работата си проявява проектноизследователски подход и развива творческо мислене в децата.
В раздел ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена
- няма номинации.
В раздел V. „Учител на годината” в областта на основното
образование: Галина Парашкевова Парушева-Радева – учител по
изобразително изкуство в ОУ „Захари Стоянов“. Цялостната й дейност се
отразява с висок професионализъм, новаторство и инициативност. В
работата си прилага оригинални и иновативни методи, а нейни
възпитаници се класират на призови места на регионално, национално и
международно равнище.
В раздел VI. „Учител на годината” в областта на средното
образование: Палмира Здравкова Дачева – старши учител по философия в
МГ „Д-р Петър Берон“. Работи с даровити деца в областта на
философските науки. Учениците й печелят първи места и медали от
национални философски олимпиади и състезания. Участва в конференции,
работи по проекти и програми.
В раздел VII. „Учител на годината” в областта на професионалната
подготовка: Красимир Стефанов Кирилов – дългогодишен преподавател
по спорт „кикбокс“ в Спортно училище „Георги Бенковски“. Изявен
професионалист с доказан принос в развитието на спорт „кикбокс“ във
Варна и България. Работи целенасочено и мотивирано, прилагайки
иновативните подходи в учебно-тренировъчен и възпитателен процес.
Учениците му са носители на държавни и международни отличия.
В раздел VIII. „Колектив на годината” в областта на предучилищното
образование:
- Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“ с директор Драгомир
Николов Бакалов. Резултатите от дейността на детската градина са

базирани върху създадената богата и стимулираща подкрепа на
образователната среда. Колективът е ориентиран към всички новости,
тенденции и виждания за развитието на предучилищното образование.
Дейността на детската градина е насочена към формиране на отношение
към природосъобразен и здравословен начин на живот. С изключителни
изяви през учебната година 2018/2019.
- Детска градина № 8 „Христо Ботев“ с директор Веска Добрева
Янакиева. Дейността на колектива се отличава с новаторство и
инициативност. В ежедневната си работа педагозите прилагат оригинални
образователни стратегии и политики. Популяризират добри практики в
областта на приобщаващото образование. Носители на редица награди и
призове от различни участия.
В раздел ІХ. „Колектив на годината” в областта на основно
училищно образование и обслужващи звена:
- Основно училище „Захари Стоянов“ с директор Тодорка Димитрова
Колева. Колективът се отличава с висок професионализъм, новаторство и
инициативност. Взаимодейства активно с правителствени и НПО, което е
залог за един приоритет, устойчиво развитие и активна гражданска
позиция. Успешни изяви на учениците на състезания, на олимпиади и
проекти, както на национално, така и на европейско ниво.
- Основно училище „Св. Иван Рилски“ - Варна с директор Димитър
Василев Димитров. Колективът активно работи за приобщаване към
общочовешки и национални ценности. Прилага иновативни методи и
подходи за повишаване на мотивацията на учениците за разширяване
кръгозора им и опознаване на ползите от образованието. И като
допълнение, наистина, там работят изключително много с малцинства,
където показват много добри резултати както в спорта, така и в много
други направления.
В раздел Х. „Колектив на годината” в областта на средно училищно
образование и обслужващи звена:
- Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ с директор Павлин
Панов Петков. Гимназията има цялостен принос в развитието на
образованието, както в град Варна, така и в страната и в чужбина.
Професионализмът и оптимизмът на колектива е с висок дух на учителите,
с активното сътрудничество на ученици, родители и преподаватели, както
и изключителните резултати, които те получават в национален и
международен аспект..
- Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ с директор
Йорданка Любомирова Манева. Училището с дългогодишна и богата
история, свързана с развитието на културата във Варна, страната и
чужбина. Многобройни са националните и международните награди на
учителите и учениците, които са гордост за варненската общественост.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Славов. Като допълнение, предложението
включва предложение за допълнително изпълнение, на основание чл. 60,
ал. 1 от Административно – процесуален кодекс. Колеги, имате думата за
мнения и съображения. Не виждам. Заповядайте.
адв. Мария ДИМИТРОВА /гражданин/
Благодаря Ви. Още веднъж поздравявам за мъдрото решение
наградите всички колективи и индивидуални номинирани, като
Математическата гимназия, като неин бивш възпитаник и свидетел
златния випуск 2014-та година, само искам да предам от единият
нейните номинирани и получили награда „Варна“, защото от осемте…

да
за
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Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, няма нужда да предавате нечие мнение. В момента е
дадена възможност да изразите мнение, като ние съответно го
изслушахме…
адв. Мария ДИМИТРОВА /гражданин/
…награденият с награда „Варна“ пожела на предния общински съвет
не да създавате условия навън за реализацията на младежите, а да
направите така, че те да останат в България. Благодаря за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Благодаря Ви. Днес сериозна активност проявявате.
Колеги, ако няма други мнения и съображения, режим на гласуване.

1676-2. 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 2019 г., както
следва:
І. „Ученик на годината“ в областта
на общообразователната подготовка

Радина Росенова Узунова – ученичка от ХII клас в Първа езикова
гимназия.Носител на престижни литературни награди с утвърждаване
авторитета на гимназията на национално и регионално ниво. Първа

награда на Националния конкурс „Любовта в нас“, втора награда на
Национален конкурс „Христос воскресе – радост донесе“ и много други.
Александър Тонев Кръстев – ученик от ХII клас в МГ „Д-р Петър
Берон“. Високи постижения в областта на информатиката, математиката и
физиката. Медалист от международни и национални състезания и
олимпиади.
ІІ. „Ученик на годината“ в областта
на професионалната подготовка
Теодор Димитров Христов – ученик от ХII клас в Спортно училище
„Георги Бенковски“, национален състезател по „кикбокс“. Отлично
представяне на световно първенство в Италия, второ място на Световна
купа в Унгария и множество първи места от държавни лични и отборни
първенства.
ІІІ. „Учител на годината“ в областта
на предучилищното образование
Юлияна Божимирова Ангелова – старши учител по музика в ДГ №
18 „Чайка“. Учител с високи професионални умения, който стимулира и
развива артистичност, танцови умения и музикална култура у децата.
Нейни възпитаници се представят успешно на концерти, конкурси и
фестивали. Високите резултати в професионалната й дейност са в резултат
на способността й да създава толерантна работна среда с колегите си при
реализирането на творчески идеи.
Елена Савова Колева – главен учител в ДГ № 42 „Българче“.
Доказан професионалист с творческа прозорливост и усет към новото и
нестандартното. В работата си проявява проектно-изследователски подход
и развива творческо мислене в децата.
ІV. „Учител на годината“ в областта
на обслужващите звена
Няма номинации.
V. „Учител на годината“ в областта
на основното образование
Галина Парашкевова Парушева – Радева – учител по
изобразително изкуство в ОУ „Захари Стоянов“. Цялостната й дейност се
отразява с висок професионализъм, новаторство и инициативност. В

работата си прилага оригинални и иновативни методи, а нейни
възпитаници се класират на призови места на регионално, национално и
международно равнище.
VI. „Учител на годината“ в областта
на средното образование
Палмира Здравкова Дачева – старши учител по философия в МГ
„Д-р Петър Берон“. Работи с даровити деца в областта на философските
науки. Учениците й печелят първи места и медали от национални
философски олимпиади и състезания. Участва в конференции, работи по
проекти и програми.
VII. „Учител на годината” в областта
на професионалната подготовка
Красимир Стефанов Кирилов – дългогодишен преподавател по
спорт „кикбокс“ в Спортно училище „Георги Бенковски“. Изявен
професионалист с доказан принос в развитието на спорт „кикбокс“ във
Варна и България. Работи целенасочено и мотивирано, прилагайки
иновативните подходи в учебно-тренировъчен и възпитателен процес.
Учениците му са носители на държавни и международни отличия.
VIII. „Колектив на годината” в областта
на предучилищното образование
Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“ с директор Драгомир
Николов Бакалов. Резултатите от дейността на детската градина са
базирани върху създадената богата на стимули подкрепяща образователна
среда. Колективът е ориентиран към всички нови тенденции и виждания за
развитие на предучилищното образование. Дейността на детската градина
е насочена към формиране на отношение към природосъобразен и
здравословен начин на живот.
Детска градина № 8 „Христо Ботев“ с директор Веска Добрева
Янакиева. Дейността на колектива се отличава с новаторство и
инициативност. В ежедневната си работа педагозите прилагат оригинални
образователни стратегии и политики. Популяризират добри практики в
областта на приобщаващото образование. Носители на редица награди и
призове от различни участия.

ІХ. „Колектив на годината“ в областта
на основно училищно образование и обслужващи звена
Основно училище „Захари Стоянов“ с директор Тодорка
Димитрова Колева. Колективът се отличава с висок професионализъм,
новаторство и инициативност. Взаимодейства активно с правителствени и
НПО, което е залог за просперитет, устойчиво развитие и активна
гражданска позиция. Успешни изяви на учениците на състезания,
олимпиади и проекти, както на национално така и на европейско ниво.
Основно училище „Св. Иван Рилски“ - Варна с директор
Димитър Василев Димитров. Колективът активно работи за приобщаване
към общочовешки и национални ценности. Прилага иновативни методи и
подходи за повишаване на мотивацията на учениците за разширяване
кръгозора им и опознаване на ползите от образованието.
Х. „Колектив на годината“ в областта
на средно училищно образование и обслужващи звена
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ с директор Павлин
Панов Петков. Гимназията има цялостен принос в развитието на
образованието, както в град Варна, така и в страната. Професионализмът,
нестихващият ентусиазъм, колективният дух на учителите, с активното
сътрудничество на ученици и родители, водят до изключителни резултати.
Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ с директор
Йорданка Любомирова Манева. Училище с дългогодишна и богата
история, свързана с развитието на културата във Варна, страната и
чужбина. Многобройни са националните и международните награди на
учители и ученици, които са гордост за варненската общественост.
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 – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
За протокола: Светлан Златев – „въздържал се“, Борислав Гуцанов –
„за“, Станислав Иванов – „за“.

Честито на удостоените! Ще им бъдат връчени съответно отличията
на 22-ри май.
Колеги, благодаря ви за вниманието и за отделеното време. Закривам
днешното заседание.
* 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/

