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ПРОТОКОЛ 

  

№ 13 

 

Днес,  28.10.2021 г., от 13.30 часа в стаята на съветника в Община Варна  

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

На заседанието се включиха: 

  Мария Тодорова - Председател  

  Антон Апостолов 

  Даниела Димова  

  Димитър Чутурков 

  Йорданка Проданова 

  Костадин Костадинов 

  Николай Евтимов 

  Петко Петков 

  Христо Боев 

 

 Не се включиха: Калин Михов и Николай Капитанов. 

 

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

духовно развитие“, Игор Лазаренко -  директор на Регионален исторически 

музей – Варна и адв. Деяна Стефанова – адвокат-довереник към Общински 

съвет – Варна. 

 

Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”, предложи 

заседанието да протече при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на писмо от Игор Лазаренко – директор на РИМ – Варна 

с рег. № ОС21000440ВН/14.09.2021 г., относно осигуряване на средства за 

архитектурно-археологически паметник на културата с национално 

значение „Римски терми на Одесос“ – гр. Варна, с оглед опазване на 

оригиналните съдове и стени и обезпечаване на безопасността на 

посетителите.   

 1.1. Писмо от дирекция  „Култура и духовно развитие“ с рег. № 

РД21018806ВН-001ВН/21.09.2021 г. 

2.Избор на работна група за изготвяне на правила за финансиране на 

медиите за 2022 г. 

3. Разни. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване проекта за дневен 

ред.  

Резултати от гласуването за приемане на дневния ред:  

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

Предложението се приема. 

 

                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

  Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от Игор Лазаренко – директор 

на РИМ – Варна с рег. № ОС21000440ВН/14.09.2021 г., относно осигуряване 

на средства за архитектурно-археологически паметник на културата с 

национално значение „Римски терми на Одесос“ – гр. Варна, с оглед 

опазване на оригиналните съдове и стени и обезпечаване на безопасността 

на посетителите.   

Писмо от дирекция  „Култура и духовно развитие“ с рег. № 

РД21018806ВН-001ВН/21.09.2021 г. 

 

Давам думата на Игор Лазаренко -  директор на Регионален исторически 

музей – Варна. 

 

Игор ЛАЗАРЕНКО: 

(Представи подробна информация, относно осигуряване на средства 

за архитектурно-археологически паметник на културата с национално 

значение „Римски терми на Одесос“ – гр. Варна). 

 

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

духовно развитие“. 

 

Антония Йовчева 

          (Представи становището на дирекцията за осигуряване на средства за 

архитектурно-археологически паметник на културата с национално значение 

„Римски терми на Одесос“ – гр. Варна, изпратено ведно с материалите за 

свикване на комисията). 

 

След обсъждане на поставения въпрос председателят на комисията 

предложи следния проект за решение: 

 

ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище, във 

връзка с предложение от Игор Лазаренко, относно осигуряване на средства за 

архитектурно-археологически паметник на културата с национално значение 

„Римски терми на Одесос“ – гр. Варна и предлага да бъдат осигурени 

финансови средства в размер до 185 480 лв. за осъществяване на аварийни 

консервационно-реставрационни дейности на обект Паметник на културата с 
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национално значение „Римски терми на Одесос“ и препраща към ПК 

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

Община Варна за осигуряване на необходимото финансиране за „Римски 

терми на Одесос“ – гр. Варна при изготвянето на проектобюджета на Община 

Варна за 2022 година.  

  

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

 Предложението се приема. 

 

                                               ВТОРА ТОЧКА 

 

Мария ТОДОРОВА: 

  Колеги, предлагам да изберем работна група за изготвяне на правила 

за финансиране на медиите за 2022 г. 

  

Председателят на комисията напомни, че имаме болезнена тема, която 

няколко години не намира своето решение. На заседанието на комисията през 

месец февруари 2021г, когато разглеждахме проекта за бюджет във функция 

„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, отново се разрази 

дебата в тази връзка за финансирането на медиите. Предлагам да сформираме 

работна група, която да подготви правила, които да бъдат разгледани в 

комисията и след това да бъдат като база за финансиране на медиите през 2022 

г., тъй като това е тема, която е важна за обществото как разходваме 

обществените средства съобразено с необходимостта за публичност на 

работата на общината, осигурявана и чрез медийното отразяване. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване сформирането на 

работна група за изготвяне на правила за финансиране на медиите за 2022 г. 

 

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

 Предложението се приема. 

 

Мисля, че работна група в състав от 5 /пет/ души е би била оперативна 

за изготвянето на правилата. 

 

Моля за Вашите предложения за членове на работната група. За по-

голяма оперативно би било добре да я сформираме от членове на комисията 

по КДР. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Предлагам Вие като председател на комисията да влезете в състава на 

работната група. 
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         Мария ТОДОРОВА 

         Предлагам в състава на работната група да включим предходните 

председатели на комисията - Даниела Димова и Димитър Чутурков, Костадин 

Костадинов и Антония Йовчева, тъй като е редно да има представител на 

дирекцията. 

 

          Димитър ЧУТУРКОВ 

          Предложи вместо него в състава на работната група да бъде включен 

Христо Боев. 

 

         Председателката на комисията подложи анблок да бъде гласуван 

състава на работната група. 

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

 Предложението се приема. 

 

         Председателят на комисията подложи на гласуване състава на 

работната група, а именно: 

1. Мария Тодорова; 

2. Даниела Димова; 

3. Христо Боев; 

4. Костадин Костадинов; 

5. Антония Йовчева. 

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

 Предложението се приема. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Предлагам Мария Тодорова да бъде председател на работната група. 

  

Председателят подложи на гласуване направеното предложение. 

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

 Предложението се приема. 

 

По т. 3 от дневния ред – „Разни“ няма постъпили материали. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

         Край на заседанието: 14:11 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                         ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

                                              

     _____/П/__________                                           _______/П/__________ 

    /Мария ТОДОРОВА/                                         /Джемиле ЕМИНОВА/ 


