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ПРОТОКОЛ 

  

№ 12 

 

Днес,  30.07.2021 г., от 10.30 часа в стаята на съветника в Община Варна  

се проведе заседание на ПК „Култура и духовно развитие”. 

На заседанието присъстваха: 

  Мария Тодорова - Председател  

  Антон Апостолов  

  Димитър Чутурков 

  Йорданка Проданова 

  Костадин Костадинов 

  Милена Димова 

  Николай Евтимов 

  Петко Петков 

  Христо Боев 

 

 Отсъства: Калин Михов. 

 

Присъстваха още: Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и 

духовно развитие“, Живко Кожухаров –старши експерт "Читалищни и 

сценични дейности"  към дирекция „Култура и духовно развитие“, Игор 

Лазаренко -  директор на Регионален исторически музей – Варна, Гаро 

Капрелян – главен експерт към Дирекция „Европейски, национални и 

оперативни програми“ на община Варна, Станислава Христова – кмет на 

кметство „Звездица“, Румен Серафимов – представител на инициативен 

комитет, капитан Александър Александров – представител на инициативен 

комитет, Павел Владимиров – представител на екипа за проект 

пълнометражен игрален филм и Елени Декидис – изпълнителен продуцент на 

проекта. 

 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”, предложи 

заседанието да протече при следния проект за 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

  

          1. Разглеждане на предложения от Кмета на община Варна относно  

удостояване на граждани с почетни звания и отличия на община Варна на 
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основание 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-029ВН/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-029ВН/27.07.2021 г., относно  удостояване на г-н Георги 

Костадинов Лечев званието "Почетен гражданин на Варна". 

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

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

Николов Златев с почетния знак „За заслуги към Варна“ – сребърен. 
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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. за народните читалища, находящи се 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. за народните читалища, находящи се 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. 

6.1. Писмо от дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. 

№РД20017873ЗВЦ-004ВН/27 .07.2021 г. 

 

7. Разни. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Предлагам точка 2 и 3 да бъдат пета и шеста точка от дневния ред.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване дневния ред с 

така направената промяна. 

Резултати от гласуването за приемане на дневния ред:  

„За“ – 8, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 
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                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

          Колеги, предлагам да разгледаме предложения от Кмета на община 

Варна РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., относно  удостояване на 

граждани с почетни звания и отличия на община Варна на основание Статута 

за удостояване с почетни звания и отличия на община Варна: 

 

          Преминаваме към разглеждането на трите номинации за удостояване 

със званието „Почетен гражданин на Варна“, както следва: 

        1. флотилен адмирал проф. Боян Кирилов Медникаров; 

        2. г-н Георги Костадинов Лечев; 

        3. г-н Едуард Рупен Тавитян. 

 

 Давам думата на Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и 

духовно развитие“. 

 

Антония Йовчева 

          (Представи трите номинациите за удостояването със званието 

„Почетен гражданин на Варна“). 

 

Мария Тодорова 

        Поканила съм представители на предложителите на всички номинирани 

лица за  удостояването със званието „Почетен гражданин на Варна“. 

 

        Проф. Красимир Иванов отсъства и ни е пратил писмо в подкрепа на 

направеното от него предложение  за  удостояването със званието „Почетен 

гражданин на Варна“ на флотилен адмирал проф. Боян Кирилов Медникаров, 

което е подкрепено от 23  физически и юридически лица и държавни органи. 

          

         След проведени дебати председателят на комисията подложи на 

гласуване проект за решение № 1: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., 

Общински съвет – Варна удостоява със званието „Почетен гражданин на 

Варна“ флотилен адмирал проф. Боян Кирилов Медникаров  за 

изключителния му принос в развитието и международното признание на 

българското военноморско и морско образование. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 
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Предложението се приема. 

 

         Давам думата на Румен Серафимов да представи номинацията за  

удостояването със званието „Почетен гражданин на Варна“ на г-н Георги 

Костадинов Лечев. 

 

       (Румен Серафимов представи номинацията за удостояването със 

званието „Почетен гражданин на Варна“ на г-н Георги Костадинов Лечев). 

 

         След проведени дебати председателят на комисията подложи на 

гласуване проект за решение № 2: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., 

Общински съвет – Варна удостоява със званието „Почетен гражданин на 

Варна“  г-н Георги Костадинов Лечев - за изключителните му постижения в 

изобразителното изкуство и за безспорните му заслуги за развитието на 

художествените процеси във Варна.  

 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

       Давам думата на капитан Александър Александров да представи 

номинацията за  удостояването със званието „Почетен гражданин на Варна“ 

на г-н Едуард Рупен Тавитян. 

 

(Кап. Александров представи номинацията за  удостояването със 

званието „Почетен гражданин на Варна“ на г-н Едуард Рупен Тавитян). 

 

         След проведени дебати председателят на комисията подложи на 

гласуване проект за решение № 3: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., 

Общински съвет – Варна удостоява със званието „Почетен гражданин на 

Варна“ г-н Едуард Рупен Тавитян - за проявен героизъм в мирно време – 

спасяване на човешки живот. 

 

 Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 
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Мария ТОДОРОВА: 

          Преминаваме към разглеждането на шестте номинации за удостояване 

с почетния знак „За заслуги за Варна“ – златен: 

        1. театралния режисьор Костадин Бандутов;  

        2. капитан Тома Михайлов Томов; 

        3. г-н Борис Савов Калинков; 

        4. г-н Костадин Стефанов Вягов; 

        5. Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – ТМПЦ – Варна; 

        6. Детски фолклорен ансамбъл „Българче“ към ЦПЛР към ОДК. 

 

Антония ЙОВЧЕВА: 

         (Представи шестте номинации за удостояването с почетния знак „За 

заслуги към Варна“ – златен). 

 

         След проведени дебати председателят на комисията подложи на 

гласуване номинациите за удостояването с почетния знак „За заслуги към 

Варна“ – златен, а именно: 

 

          Проект за решение № 4: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21014965ВН/20.07.2021 г. и 

РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява 

господин Костадин Борисов Бандутов с Почетен знак „За заслуги към 

Варна“ – златен за значимия му принос към културата на Варна и към 

националната култура. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

          Проект за решение № 5: 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., 

Общински съвет – Варна удостоява господин Тома Михайлов Томов с 

Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса му в 

националната морска култура и българското ветроходство. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 
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          Проект за решение № 6: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., 

Общински съвет – Варна удостоява господин Борис Савов Калинков с 

Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса му в 

националната култура и в развитието на културния туризъм.  

 

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

Предложението се приема. 

 

          Проект за решение № 7: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., 

Общински съвет – Варна удостоява господин Костадин Стефанов Вягов с 

Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса му в сферите на 

образованието, културата, туризма и спорта на Варна. 

 

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

Предложението се приема. 

 

          Проект за решение № 8 : 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21014963ВН/20.07.2021 г. и 

РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021г., Общински съвет – Варна удостоява 

Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – ТМПЦ – Варна с Почетен знак 

„За заслуги към Варна“ – златен за утвърждаването му като водеща 

културна институция в живота на морския град през годините и по повод 

стогодишния му юбилей. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

          Проект за решение № 9: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 
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удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН /27.07.2021 г., 

Общински съвет – Варна удостоява Детския фолклорен ансамбъл 

„Българче“ при Център за подкрепа за личностно развитие - Общински 

детски комплекс – Варна  с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен 

за 60-годишната му благородна мисия да вдъхва у подрастващите любов към 

родното музикално и танцово наследство. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

          Имаме номинация за удостояване с почетния знак „За заслуги за Варна“ 

– сребърен на г-н Пеньо Николов Златев. 

           

         Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение № 10: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 

удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., 

Общински съвет – Варна удостоява господин Пеню Златев Николов с 

Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен за блестящата му спортна 

кариера, донесла признание за хандбала във Варна. 

 

 Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

 Предложението се приема. 

 

        По процедура след вземане на решение на комисията ще бъде 

изпратено писмо с гласуваните номинации с документацията за обсъждане 

на Председателския съвет при Общински съвет – Варна за вземане на 

окончателно становище. 

 

                                               ВТОРА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да разгледаме 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“. 
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Давам думата на Игор Лазаренко -  директор на Регионален 

исторически музей – Варна. 

 

Игор ЛАЗАРЕНКО: 

(Представи подробна информация, относно кандидатстването на 

РИМ – Варна 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“). 

 

Председателят на комисията даде думата на Гаро Капрелян – главен 

експерт към дирекция „Европейски национални и оперативни програми“ да 

представи информация относно финансовите ангажименти на общината във 

връзка с проектното предложение. 

 

Гаро КАПРЕЛЯН 

Представи принципа на финансирането на проектите по оперативните 

програми, за които следва да има решение на Общинския съвет за даване на 

съгласие. Същото е и за кандидатстването на РИМ-Варна по проектното 

предложение. Проектите, както и по тази програма, се финансират по този 

начин - първо се разходват средствата и после се възстановяват.   

 

След изразени становища от членовете на ПК Председателят на 

комисията указа на представителя на дирекция „Европейски, национални и 

оперативни програми“ да съдействат и подпомогнат РИМ-Варна предвид 

кратките срокове и важността и необходимостта на проекта във връзка с 

изготвянето на финансовата документация за кандидатстване по програмата, 

както и за конкретизиране на финансовия ангажимент на община Варна и 

представянето му за разглеждане в предстоящото заседание на ПК „Финанси 

и бюджет“. 

 

Председателят на комисията предложи следния проект за решение № 

11: 

ПК КДР дава положително становище във връзка с предложение от 

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“ и препраща към 

ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение. 

 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 
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Предложението се приема. 

  

                                                ТРЕТА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да разгледаме 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.  

 

Давам думата на Павел Владимиров – представител на екипа за 

реализиране на проекта за игрален филм за живота и спортната кариера на 

спортиста Ивайло Маринов. 

 

Павел ВЛАДИМИРОВ: 

Представи кратка информация за реализиране на проекта за игрален 

филм за живота и спортната кариера на спортиста Ивайло Маринов. 

 

След проведени дебати председателят на комисията предложи следния 

проект за решение № 13: 

ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище във 

връзка с предложение от „ARS DIGITAL STUDIO“ относно игрален филм за 

живота и спортната кариера на спортиста Ивайло Маринов и препраща към 

ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно решение, както и до 

кмета на Община Варна за осигуряване на необходимото финансиране на 

проекта при изготвянето на проектобюджет на Община Варна за 2022година.  

 

 Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

 Предложението се приема. 

 

                                          ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

Колеги, предлагам да разгледаме 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. По този въпрос имаме и постъпило Писмо от 

РИМ-Варна чрез дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. 

№РД20017873ЗВЦ-004ВН/27 .07.2021 г. 

 

Давам думата на Станислава Христова – кмет на кметство „Звездица“. 
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Станислава ХРИСТОВА: 

        Представи информация, във връзка с археологическо проучване на 

територията на кметството. 

 

Мария ТОДОРОВА: 

  Имаме отговор от директора на РИМ-Варна. 

 

       Игор ЛАЗАРЕНКО: 

       Обясни, че финансирането за издаване на разрешително за 

археологическите проучвания е до 30 юни и са необходими финансови 

средства в размер до 9 000 лв. за осъществяване на спасително 

археологическо проучване. 

 

       Костадин КОСТАДИНОВ: 

       Предлагам да бъдат осигурени  финансови средства в размер до 10 000 

лв. за осъществяване на спасително археологическо проучване. 

 

След проведени дебати председателят на комисията предложи 

следния проект за решение № 12: 

ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище във 

връзка с предложение от кмета на с. Звездица и предлага да бъдат 

осигурени финансови средства в размер на 10 000 лв. за осъществяване на 

спасително археологическо проучване на територията на кметството и 

препраща към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на окончателно 

решение, както и до кмета на Община Варна за осигуряване на 

необходимото финансиране на проекта при изготвянето на проектобюджет 

на Община Варна за 2022година.  

 

Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

                                               ПЕТА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

          Колеги, предлагам да разгледаме 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. за народните читалища, находящи се в територията 

на община Варна. 
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          Давам думата на Живко Кожухаров –старши експерт "Читалищни и 

сценични дейности"  към дирекция „Култура и духовно развитие“. 

 

          Живко КОЖУХАРОВ: 

          Обясни, че закъснението, което се случва с докладите на народните 

читалища за 2019 г. е във връзка с епидемиологичните мерки и за това е 

представил обяснителна записка, където е цитирал всички заповеди на 

Министъра на здравеопазването.   

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението 

на Кмета на Община Варна със следния проект за решение № 14:   

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и  ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21014966ВН/20.07.2021 г., Общински съвет – Варна приема докладите на 

народните читалища на територията на община Варна по показатели за 

дейност, предоставената субсидия от държавния и общинския бюджет за 

2019 год., съгласно приложения към настоящото решение. 

 

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

Предложението се приема. 

 

                                               ШЕСТА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

         Колеги, предлагам да разгледаме 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. за народните читалища, находящи се в територията 

на община Варна. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението 

на Кмета на Община Варна със следния проект за решение № 15:   

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и  ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища и по  предложение от Кмета на община Варна с рег. 

№ РД21015261ВН/23.07.2021 г., Общински съвет – Варна приема 

докладите на народните читалища на територията на община Варна по 

показатели за дейност, предоставената субсидия от държавния бюджет за 

2020 год., съгласно приложения към настоящото решение. 
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Резултати от гласуването: „За“ – 9, „Против“ - 0; „Въздържал се“ – 0. 

Предложението се приема. 

 

 

По т. 7 от дневния ред – „Разни“ няма постъпили материали. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

         Край на заседанието: 11:52 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     _______________                                              _________________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                         /Джемиле ЕМИНОВА/ 


