
 

РЕШЕНИЯ 

  

НА ЖУРИ ЗА НАГРАДА „ВАРНА“  

ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА – 2021г, 

ОТ ПРОВЕДЕНО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 28.04.2021Г 

 

 

 

1.На основание чл. 6, ал. 5 от Статута за присъждане на награда „Варна“ за 

ярки постижения в областта на културата номинира за: 

 

  

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 

 

         Георги Лечев - за изключителни художествени постижения в областта на графиката 

и живописта, за новаторския, модерен,  експресионистичен стил и принос в развитието на 

съвременната българска живопис и за европейските измерения на неговото изкуство. 

 

 

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

 

  

      Пламен Монев – за утвърждаване на високи художествени стойности в 

изобразителното изкуство на общ. Варна и деветата самостоятелна изложба с експресивна 

емоционалност „Пътешествия“ през 2020г. 

  

 

ІІІ. ТЕАТЪР 

  

       Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ - Варна - за 

проникновен режисьорски прочит и забележителни актьорски превъплъщения  в 

премиерната постановка на „Поразените“ по едноименния роман на Теодора Димова. 

 

                                               ІV.  МУЗИКА 

  

 

Младежки симфоничен оркестър към НУИ „Добри Христов“ – Варна – за 

активна дейност в пандемичната 2020г и за възстановката на първия концерт, с който 

преди 75 години е представено пред варненската общественост новосъздаденото 

музикално училище, понастоящем  НИУ „Добри Христов“ –Варна. 

 

 

                                                V. ОПЕРА 

                                     (изпълнителско изкуство) 

  

         Екипът на Държавна опера към ТМПЦ – Варна – за високи художествени 

постижения и надграждане на модела на представяне на оперното изкуство на открита 

сцена –„Опера на открито“ на постановката  „Макбет“ от Джузепе Верди. 

 

  

VІ. ТАНЦ 

 

      Юлиян Станев – за издигане престижа и популяризиране на българското фолклорно 

изкуство като художествен ръководител и хореограф на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за 

концерта-спектакъл „Знаци по пътя“ по повод 60-годишнината на ансамбъла. 

 

 

 



 

VІІ. КИНО 

 

       Екипът на РТВЦ – Варна - за професионално отношение и задълбочено представяне 

на духовния живот в православните храмове и истинските измерения на вярата в 

реализирането на документални филми в рискови пандемични условия и рестриктивни 

мерки на поредицата „Домът на вярата“, излъчвана по БНТ 1.  

  

 

                                                 VІІІ. АРХИТЕКТУРА 

 

        арх. Светослав Станиславов – за приноса му в постигането на баланс между 

естетика, функционалност и дизайн в проектирането и реализацията на жилищни и 

обществени сгради в град Варна и за удостояването с национален приз „Животворна 

светлина“-2020г на „Велукс“ и международна награда „Интерарх“-2020г на архитектурен 

проект за сграда, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ 15. 

 

 

IХ. ЖУРНАЛИСТИКА 

   

Екипът на БНР - Радио Варна (електронни медии) - за представяне на богатото 

архитектурно наследство на морския град  и бележитите варненски сградостроители от 

периода 1878-1944г. в предаването „Архитектурата на Стара Варна“. 

  

        Нина Локмаджиева (електронни медии) – създаване на работещи и устойчиви 

модели за комуникация между артисти и публика в пандемични условия, включително и 

чрез утвърждаване на иновативна платформа за споделяне на култура.  

 

        Любомир Бенковски – Бенджи (фотожурналистика) за високи постиженията в 

мобилната фотография и работа на терен, творчески и иновативно представени във 

виртуалната изложба-хепанинг „Последните фоторепортери“. 

 

 

2. На основание чл. 6, ал. 7 от от Статута за присъждане на награда „Варна“ 

за ярки постижения в областта на културата предлага  

номинацията на Станислав Пенев в категория „I.  ЛИТЕРАТУРА“ предвид липсата 

на предложения в това направление, широката обществена подкрепа от варненската и 

национална културна общност в документацията по предложението за присъждането му на 

голямата награда „Варна и в получените подкрепящи писма.  

Основания за наградата са: литературните награди Голямата награда на VI 

Международен фестивал на поезията „Поезия без граници“ – Пловдив 2020 за постижения 

в духовността и поезията, Награда „Писателят и морето“ на издателство „МС“ за активно 

писателско и журналистическо участие в обществения живот, свързано с морето за 15 

август – Ден на Варна, Национална литературна награда „Йосиф Петров“ 2020г на Съюза 

на независимите български писатели за  стихосбирките „Морски стихотворения“ (2019), 

„Неочаквани стихотворения (или Крайбрежен часослов)“ (2020) и „Влюбени стихотворения“ 

(2020). 

 

 


