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ПРОТОКОЛ 

  

№ 11 

 

Днес,  10.05.2021 г., от 13.30 часа се проведе онлайн заседание на ПК 

„Култура и духовно развитие”. 

В заседанието се включиха: 

  Мария Тодорова - Председател  

  Антон Апостолов  

  Димитър Чутурков 

  Йорданка Проданова 

  Костадин Костадинов 

  Милена Димова 

  Николай Евтимов 

  Петко Петков 

  Христо Боев 

 

 Не се включи: Калин Михов. 

 

Участие в заседанието взе: Антония Йовчева – директор на дирекция 

„Култура и духовно развитие“. 

 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”, предложи 

заседанието да протече при следния проект за 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на номинации за присъждане на Голяма награда 

„Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата – 

2021 година.  

2. Разни. 

 

Резултати от гласуването за приемане на дневния ред:  

„За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 
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                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да разгледаме номинациите за присъждане на 

Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта 

на културата за 2021 година.  

Журито за награда „Варна“ за ярки постижения в областта на 

културата разгледа всички постъпили в срок предложения за Голяма 

награда „Варна“, както и в останалите направления. На 13.04.2020 г. на 

свое заседание журито разгледа предложенията за тяхната допустимост от 

юридическа страна. Отпаднаха две от предложенията. На основание чл. 2, 

ал. 3 от Статута за награда „Варна“ за ярки постижения в областта на 

културата журито допусна за разглеждане направеното предложение от 

членът на журито Румяна Петрова номинацията в раздел „Музика“ на 

Младежки симфоничен оркестър – Варна.  

След заседанието от 13.04.2021г номинациите бяха качени в 

интернетстраницата на Общински съвет – Варна за публично обсъждане за 

срок от 14 дни. Същите бяха публикувани и в страниците на десет 

варненски електронни медии и в регионалната притурка за Варна на 

вестник „Труд“. 

Журито предлага на Вашето внимание номинациите за Голяма 

награда „Варна“ и награда „Варна“ за ярки постижения в областта на 

културата след  гласуването на заседанието от 28.04.2021г 

 

Председателят на постоянната комисия направи кратко представяне 

на трите постъпили предложения за Голяма награда „Варна“ за Георги 

Лечев, Костадин Бандутов и Станислав Пенев. 

 

Йорданка ПРОДАНОВА 

Може ли да ни кажете какви бяха резултатите от общественото 

обсъждане на тримата кандидати? 

 

Мария ТОДОРОВА 

        Постъпиха 9 подкрепящи писма за Станислав Пенев от обществени 

организации и Съюза на писателите. За Костадин Бандутов имахме 

подкрепящо писмо от Съюза на артистите в България. Подкрепящи писма 

от Съюза на българските художници за Георги Лечев. 

 

         Милена ДИМОВА 

Голяма награда „Варна” може да бъде присъдена за цялостно 

творчество и изключителни постижения и принос в националната култура 

на творец, живял и творил във Варна. Във връзка с това правя предложение 
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писателят Станислав Пенев да бъде предложен за гласуване за Голяма 

награда „Варна” предвид широката обществена подкрепа. Като цяло ни 

изчетохте част от подкрепящите писма за неговата кандидатура. 

 

Мария ТОДОРОВА 

        Покриват се изцяло правните изисквания на чл. 1 от Статута – 

„творец, живял и работил във Варна“. Обществената подкрепа за 

Станислав Пенев е в широк обхват. Мисля, че не трябва да се подценява и 

кандидатурата на Георги Лечев за изключителни постижения в областта на 

културата /изобразителното изкуство/.  

 

           Димитър ЧУТУРКОВ 

           Запознах се обстойно с материалите. Вярно е, че е много важна 

подкрепата за определения творец, но аз подкрепям предложението на 

журито и смятам, че заслужава да бъде подкрепено за решението му. За 

голяма награда „Варна“ да бъде предложен Георги Лечев, а в раздел 

„Литература“ да бъде номиниран Станислав Пенев. 

 

 Мария ТОДОРОВА 

Във връзка с постъпилото предложение в заседанието подлагам на 

гласуване следния ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № 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 Статута за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в 

областта на културата, Общински съвет – Варна определя за удостояване с 

 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА” 
 

            Станислав Пенев - за изключителни художествени постижения в 

областта на духовността и поезията, за цялостната си дейност и принос, с 

последни получени литературни 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), както и за 

цялостната му творческа дейност, включваща и работата му като главен 

редактор и организатор на националния вестник за литература, изкуство и 
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обществен живот „Литература и Общество“, издаван в гр. Варна, като 

автор на литературни и литературоведски издания за ученици и на книги и 

стихосбирки, на председател на жури на литературни конкурси в 

националния календар на МОН. 

 

  Резултати от гласуването: „За“ – 5, „Против“ - 1; „Въздържал се“ – 3. 

 Предложението се приема. 

 

  

Колеги,  предлагам да гласуваме номинациите за присъждане на 

награда „Варна“, както следва: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № 2: 

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 Статута за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в 

областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението на 

Журито за удостояване награда „Варна” за ярки постижения в областта на 

културата за 2021 г. на следните творци и творчески колективи: 

 

 

                                             І.  ЛИТЕРАТУРА 

 

Няма номинации. 

 

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 

2020 г. 

  

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 
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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. 
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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“. 

 

 

 Резултати от гласуването: „За“ – 8, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 1. 

Предложението се приема. 

 

 

          Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

         Край на заседанието: 14:18 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     _____/П/__________                                         ______/П/___________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                         /Джемиле ЕМИНОВА/ 


