
Проект 

 

 

ПК „КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ”   

 

 Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д 

                                             30.07.2021  г. –  10:30 часа 

 

1. Разглеждане на предложения от Кмета на община Варна относно  

удостояване на граждани с почетни звания и отличия на община Варна на 

осн. Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община 

Варна: 

 

1.1. Звание "Почетен гражданин на Варна": 

1.1.1. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21002749ВН-029/ 27.07.2021 г., относно  удостояване на флотилен 

адмирал проф. Боян Кирилов Медникаров със званието "Почетен гражданин 

на Варна". 

1.1.2. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21002749ВН-029/ 27.07.2021 г относно  удостояване на г-н Георги 

Кирилов Лечев званието "Почетен гражданин на Варна". 

1.1.3. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21002749ВН-029/ 27.07.2021 г  относно  удостояване на г-н Едуард Рупен 

Тавитян със званието "Почетен гражданин на Варна". 

 

1.2. Почетен знак „За заслуги за Варна“ – златен: 

1.2.1. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21014965ВН/20.07.2021 г. и РД21002749ВН-029/ 27.07.2021 г относно  

удостояване на театралния режисьор Костадин Бандутов с почетния знак „За 

заслуги към Варна“ – златен. 

1.2.2. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21002749ВН-029/ 27.07.2021 г относно  удостояване на  капитан Тома 

Михайлов Томов с почетния знак „За заслуги към Варна“ – златен. 

1.2.3. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21002749ВН-029/ 27.07.2021 г относно  удостояване на г-н Борис Савов 

Калинков с почетния знак „За заслуги към Варна“ – златен. 

1.2.4. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21002749ВН-029/ 27.07.2021 г относно  удостояване на г-н Костадин 

Стефанов Вягов с почетния знак „За заслуги към Варна“ – златен. 

1.2.5. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21014963ВН/20.07.2021 г. и РД21002749ВН-029/ 27.07.2021г, относно  

удостояване на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – ТМПЦ – Варна с 

почетния знак „За заслуги към Варна“ – златен. 



1.2.6. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21002749ВН-029/ 27.07.2021г, относно  удостояване на Детски фолклорен 

ансамбъл „Българче“ към ЦПЛР към ОДК с почетния знак „За заслуги към 

Варна“ – златен. 

 

1.3. Почетен знак „За заслуги за Варна“ – сребърен: 

1.3.1. Разглеждане на предложениe от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21002749ВН-029/ 27.07.2021г, относно  удостояване на г-н Пеньо Николов 

Златев с почетния знак „За заслуги към Варна“ – сребърен. 

 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21014966ВН/20.07.2021 г., относно приемане на Доклади за 

осъществените читалищни дейности и разходваните средства от бюджета на 

Община Варна за 2019 г. на територията на община Варна. 

 

3. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21015261ВН/23.07.2021 г., относно приемане на Доклади за 

осъществените читалищни дейности и разходваните средства от бюджета на 

Община Варна за 2020 г. на територията на община Варна. 

 

4. Разглеждане на предложениe от Игор Лазаренко -  директор на 

Регионален исторически музей – Варна с рег. №ОС21000331ВН/15.07.20212 

г., относно даване на съгласие РИМ – Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Развиване на Регионален исторически музей – Варна като 

мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и 

общуване“ по програма „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“. 

 

5.Разглеждане на писмо от Иван Тонев – Продуцент на „ARS DIGITAL 

STUDIO“ с рег. № РД21002707ВН/09.02.2021 г., относно игрален филм за 

живота и спортната кариера на спортиста Ивайло Маринов.  

 

6. Разглеждане на писмо от Станислава Христова – кмет на кметство 

„Звездица“ с рег. № РД20017873ЗВЦ-001ВН/23.09.2020 г., относно 

осъществяване на спасително археологическо проучване на територията на 

кметството. 

  

7. Разни. 

 

 

 

 

 
 


